
Marcantonio Susirūpinęs.
Pinigų Stoka.
“Vienybei” Treji Metai.
Mirties Panaikinimo Klau

simas.
Rašo R. MIZARA

Jei Progresyvių Partijos 
kandidatas, Vito Marcantonio, 

\ nebūtų šiemet išrinktas Į Jung
tinių Valstijų Kongresą, tai 
Reakcija iš tikrųjų turėtų kuo 
pasidžiaugti.

Kongresmanas Marcantonio, 
kaip žinia, kandidatuoja 18— 

1 tame kongresiniame distrikte, 
y ' Manhattane. •

Prieš j j šiemet išstatyta re- 
publikonų ir demokratų kan
didatai; prieš ji veikia ir “li
beralų” partija. Prieš Marc
antonio įsiutiškai kovoja visa 
stambioji New Yorko spauda. 
Svarbiausia: prieš Marcanto
nio yra griežtai nusistatęs 
Wall st ryt as s u savo dolerių 
maišu ’

★ ★ ★
Praėjusį pirmadienį kon

gresmanas pasakė aiškiai ir 
atvirai: likusiosios iki rinkimų 
dienos—kritiškos dienos...

Per šį trumpą laiką dar ga
lima pasiekti tūkstančiai bal
suotojų ir įtikinti, kodėl jie 
turi balsuoti už progresyvius 

. kandidatus.
Bet stoka pinigų neleidžia 

tai atsiekti. Progresistai sto- 
kuoja pinigų pašto ženkle
liams, stokuoja pinigų litera
tūrai, kuomet Wall stryto 
kandidatams pinigų niekad ne
trūko ir netrūksta.

Marcantonio šiuo metu dir
ba taip sunkiai, kaip niekad 
savo gyvenime. Jis supranta 
šių metų rinkimų reikšmę. Jis 
mato, iš kur vėjai pučia. Jis 
žino, ir tai sako kitiems: pa
siekime juo platesnes žmonių 
mases iki lapkričio t 2-rosios. 
Pasiekime piliečius su savo 
žodžiu, — spausdintu ir gy- i

— ragindami juos balsuo
ti už progresyvių kandidatus.

Mes sakome: kovingasis 
kongresmanas Marcantonio 
lapkričio 2 diena turi būti pa
siųstas atgal i Kongresą!...

Mus pasiekė Argentinos lie
tuvių laikraštis “Vienybė” iš 
š. m. rugsėjo 22 dienos.

Tai jubiliejinis numeris, nes 
šiemet sukako lygiai treji me
tai, kai “Vienybė” buvo pra
dėta leisti.

Ši laidas padidinta ir gausiai 
iliustruota bendradarbių ir 
veikėjų atvaizdais.

Redakcija sako:
“Mūsų kolonijos veidas pa

sikeitė per šiuos trejis metus, 
ir tame didelis nuopelnas pri
klauso mūsų laikraščiui. Išau
go pažangiosios organizacijos, 
pakilo ir išsiplėtė kultūrinis 

„veikimas, išdygo ir išsivystė 
p organizaciniai sanbūriai. Pa
kitėjo ir žmonių sąmonė, pa
kilo jų supratimo laipsnis...”

Sunkiai draugai argentinie- 
čiai dirba. leisdami savo 
laikraštį, laikydami aukštai 
iškėlę šviesos žibintą, blaškan
tį iš pakampių tamsulius.

Nuopelnas dėl to priklauso 
progresyvei Argentinos lietu
vių visuomenei, o ypačiai su- 
sibūrusiems aplink laikraštį 
draugams, — danieliui Jaku- 
boniui, Jonui Januškai ir ki
tiems. Tenetrūksta jiems ener
gijos niekad!

★ ★ ★
New York'Times’o praneši

me iš Paryžiaus skaitau:
“Jungtinių Tautų Visuome

ninis, Humanitarinis ir Kultū
rinis Komitetas... atmetė Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą, kad 
į žmogiškų teisių deklaraciją 
būtų įdėtas mirties bausmės 
panaikinimas taikos metu.”

Ar galima šis Komiteto žy
gis pagirti ? Ar tai yra kuo 
džiaugtis ?

Mūsų nuomone, mirties baus
mės panaikinimas turėtų bū
ti pravestas (taikos metu) 
visame pasaulyje. Užtenka
mai žmonių išžudoma karo 
metu.

Jau senai Tarybų Sąjunga

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Piety Korėjos Valdžia 
Ketina Nuslopinti 

I Karinį Sukilimą I _ _ _
Seoul, Korėja.— 4,000 ko

rėjiečių kariuomenės sukilo 
prieš dešiniųjų valdžią pie
tinėje Korėjos pusėje, ame
rikonų užimtoje. Sukilėliai 
užėmė Yousu ir Sunchon 
miestus, nukovė šimtus po
licininkų, mėginusių sulai
kyt sukilėlius, ir maršavo 
pirmyn link Kwangju, Cho- 
11a provincijos sostinės.

Ketvirtadienį valdžia pra
nešė, kad jau atgriebė vie
ną miestą. Iš Japonijos par
skrido pietinės Korėjos pre- 
zident. S. Rhee, po pasitari
mo su gen. MacArthur, ža
da nuslopint sukilimą.

Įgabenama Daug Svetimu 
Automobiliu j Ameriką

Washington. — Per pir
mus 8 šių metų mėnesius į- 
gabenta Amerikon ir par
duota 16,046 automobiliai iš 
kitų kraštų. Tame skaičiuje 
buvo 15,320 angliškų auto
mobilių.

Japonija Laikoma 
“Amerikos Draugu”

Chicago. — Generolas 
Rob. L. Eichelberger, kalbė
damas Nacionalėje Saugu
mo Taryboje, vadino Japo
niją “galingu Amerikos 
draugu ir tvirtove prieš Ru
sijos komunistus.” Jis per 
3 metus komandavo jankių 
armiją Japonijoj.

Jošida Prašo Jankius 
Pasilaikyt Japonijoj

Tokio. — Naujasis Japo
nijos premjeras Šigeru Jo
šida pasikalbėjime su kores
pondentais sakė: — Ameri
kos kariuomenė privalo pa
silaikyti Japonijoj ir po to, 
kai bus pasirašyta taikos 
sutartis.

Pasak Jošidos, jankiai 
reikalingi “apsaugai” (nuo 
Sovietų) ir kaipo pagalba 
prieš maištaujančius kai
resnius Japonijos darbinin
kus..

Trieste Paliuosuoti Dviejų 
Milionu Dolerių Sukčiai

Triest. — Karinis anglų 
teismas pernai buvo nutei
sęs po 5 metus kalėti du 
čionaitinės anglų valdybos 
sekretorius, Anitą Huebner 
ir Adriano Luzzatto. Jiedu 
nusuko du milionu dolerių 
viešųjų darbų pinigų. Ang
lai jau paleido sukčius iš 
kalėjimo.

panaikino mirties bausmę. Ar 
tai ne gražu?

Sekmadienį Brooklyno ir 
apylinkės progresyviai lietu
viai vyks į Linden, N. J., 
bankietan, ruošiaman Anta
nui Matuliui pagerbti.

Tą pačią dieną LDS golfi- 
ninkai vyks į Bridgeportą 
(Conn.) turnamentan.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalio-October 22, 1948

Wallace Sako: — Marshallo Planas Yra
Didžiausia Vagystė Amerikos Istorijoj 

------- • • - ® i . ___________________________________ ®----------------------------------------------------------------------

Wilkes - Barre, Pa. — 
Progresyvių Partijos kan
didatas prezidento vietai, 
Henry Wallace smerkė Mar
shallo planą, kaip “didžiau
sią istorijoj vagystę.”

Kalbėdamas angliakasiam 
masiniame susi r inkime, 
Wallace nurodė, kaip Mar
shallo planas skriaudžia 
mainierius ir kitus Ameri
kos darbo žmones, gaivin
damas vokiečių karo maši
ną. Jisai sakė:

Jankiai Austrijoj Globoja 
Du Pabėgėlius Lakūnus

Viena, Austrija. — Ame
rikonų korespondentai pra-, 
neša, kad atskrido į ameri
kinę Austrijos dalį sovieti
nis lėktuvas su dviem rusų 
lakūnais oficieriais ir vie
nu saržentu iš Ukrainos. 
Saržentas sugrįžo atgal į 
Sovietų Sąjungą; oficieriai 
gi atsisaką grįžti. Jiedu sa
ką, jog Amerikos radijas 
pagimdęs juos bėgti užsie
nin. Sovietai reikalaują su
grąžint pabėgėlius, bet a- 
merikonai paėmė juos savo 
globon ir atsisako išduoti.

NUŠOVĖ SENESNI MEI
LUŽĮ DĖL JAUNESNIO

Chicago. — Anna Terry, 
23 metų amžiaus ir 250 sva
rų mergina, nušovė senes
nį savo meilužį Jamesą 
Noble, kuomet jis susimušė 
su jaunesniu jos meilužiu 
Melvinu Reeneriu. 
i .......

Izraelis Užėmė Arabų 
Tvirtovę Palestinoj

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio kariuomenė atėmė iš 
egiptėnų Beeršebą, arabų 
tvirtovę Palestinoj. Izraelio 
lakūnai kartotinai bombar
davo egiptėnus. Egiptėnai 
mėtė oro bombas į Izraelio 
sostinę Tel Avivą.

/ATIDĖTAS PALESTINOS 
SVARSTYMAS

Paryžius.—Politinis Jung. 
Tautų seimo komitetas, va
dovaujant anglam - ameri
konam, atidėjo Palestinos 
klausimo svarstymą. Sovie
tų atstovai sakė, tas daly
kas atidėtas dėl prezidenti
nių rinkimų Amerikoje.

Didis Anglų Rašytojas George Bernard Shaw Išjuokia 
Komunistų Vadų Persekiotojus Jungtinėse Valstijose
New Yorko Daily Worker 

paprašė pasauliniai - garsų 
Anglijos rašytoją George 
Bernard Shaw pareikšti 
savo nuomonę dėl to, kad 
Amerikos valdžia traukia 
teisman 12 komunistų vadų. 
G. B. Shaw kablegrama at
siuntė šitokį atsakymą:

TEISMAS PRIEŠ 12 
APAŠTALŲ

Nėra vaikiškai - kvailes
nio dalyko veidmainybėje, 
vadinamoje d e m okratija, 
kaip Jungtinių Valstijų Į- 
statymai; ir tikriausias to 
įrodymas yra istorijos ne-

Nurodo, kaip Tas Planas Gaivina 
Vokiečių Karo Mašiną ir Engia 
Amerikiečius ir Europiečius
Vokiečių Karinės Pramones

Atkūrimas
— Kai kurie mainieriai 

dabar tedirba tik 3 ar 4 die
nas per savaitę. Kompani
jos sako, tai todėl, kad 
trūksta anglinių vagonų; 
kad jos negali gauti vago
nams plieno.

0 kodėl jos negali plieno 
gauti? Todėl, kad plienas, 
pagal Marshallo planą, 
siunčiamas Vokietijos pra
monei atbudavoti, tai pačiai 
pramonei, kuri paruošė 
Hitlerį karui prieš Jungti
nes Valstijas. Ir ta vokiečių 
pramonė atkuriama naudai 
amerikinių pelnagrobių, o 
skriaudai europinių tautų.

Marshallo planas, neva 
padėdamas vakariniams Eu
ropos kraštams atsteigti jų 
ūkį, iš tikrųjų puldo /tų 
kraštų pramonę—grūda ten

FRANCUOS VALDŽIA VARTOJA AFRIKIEČIUS 
ANGLIAKASIU. STREIKUI LAUŽYTI

--------------------------------------—

Paryžius, spal. 21.—Fran
ci jos valdžia šimtu lėktuvu 
gabena morokkiečius karei
vius iš Afrikos slopinti 
streikams angliakasių, gele
žinkeliečių ir kitų. Patankė- 
jo susikirtimai tarp kelioli
kos tūkstančių kariuomenės 
ir žandarų, kurie pasiųsti 
prieš mainierius. Tuzinai 
streikierių areštuota, kelios 
dešimtys sužeista.

Cechai Smerkia Tito 
Kaip Pabėgėlį'

Washington. — Čia girdė
tas Čechoslovakijos radijas 
vadino Jugoslavijos valdovą 
Tito pabėgėliu iš komunis
tinio fronto-; smerkė Tito 
už priešingą Sovietam poli
tiką; tvirtino, kad jis įvedė 
policinės valstybės režimą 
Jugoslavijoj. Čechošlovakų 
valdžia todėl įsakė nuimti 
Tito vardą nuo fabrikų, ku
rie seniau buvo taip pavar
dinti Titui pagerbti.

mokymas amerikinėse mo
kyklose.

Šiandien Amerikoje dar 
nesuskaičiuoti piliečiai, ku
rie skaitė Komunistų Mani
festą, . Markso ir Engelso 
knygas arba Hammondų ir 
Uptono Sinclairio raštus ir 
kurie tapo komunizmo sekė
jais; bet jų veikiausia nėra 
mažiau, kaip vienaš nuošim
tis tarp 130 milionu gyven
tojų su viršum.

Nors pasaulis dar ir taip 
beraštiškas, tačiau mes ma
nome, kad jame yra iki mi- 
liono ir

už tai, kad jiedu pasilaikė
250 tūkstančių sau pinigus iš bendrojo iš-

i gatavus amerikinius dirbi
nius ir didina europinių be
darbių skaičių. Tokiu būdu 
Italijoje susidarė daugiau 
kaip miliohas bedarbių, nes 
Marshallo planas uždarė jų 
fabrikus.

Marshallo planas iš tiesų 
yra didžiausia vagystė mū
sų šalies istorijoje. Jam va
dovauja trustų žmonės, tar
naudami trustų naudai. 
Nuo to plano kenčia, ir eu
ropiečiai ir amerikiečiai, v
Giria Mainierių Uuniją už 

Nepašidavimą Taftai
Wallace pagyrė Mainie

rių Unijos vadus, kad jie 
atsisakė pasirašyti priesai
ką prieš komunistus, pagal 
Tafto-Hartley’o įštatymą, 
ir iškovojo gerą sutartį iš 
kompanijų. Dėl to jis pa
reiškė:

— Mainieriai pirmi paro-

4 Ketvirtadienį sustreikavo 
l^ivakroviai svarbiausiuose 
Franci jos uostuose. Geležin
keliečiai balsuoja paskelbti 
Savo streiką, paremiant an
gliakasius. Jau sustabdytas 
traukinių veikimas Marsei
lle, Nice ir Riviera Srityje, 
pietinėje Francijoje. Strei- 
kieriai užėmė elektros ga
myklą Carmau'x.

1,000 Mylių Skrendąs 
Per Valandą Lėktuvas

• Detroit. —- Lakūnų gene
rolas G. E. Stratemyer kal
bėjo “skraidymų klinikos” 
susirinkime ir pranešė, kad 
“jau ne sapnąš skristi ra- 
kietiniais Amerikos lėktu
vais iki 1,000 mylių per 
valandą.” Oro,jėgų sekreto
rius Symingtonas, tačiaus, 
neseniai sakė, jog išliko gy
vas tiktai vienas iš lakūnų, 
kurie panašiu greičiu skri
do.

marksistų. Amerikos val
džia, siekdama nuslopinti 
komunizmą, areštavo , 12 as
menų ir įkaitino juos už siū
lymą nuversti valdžią jėgos 
ir prievartos būdais; o Wa- 
shingtonas ir Jeffersonas 
būtent taip ir padarė, įkur
dami Jungtines Amerikos 
Valstijas.

Krikščionybės ' įkūrėjas 
buvo komunistas su 11 išti
kimųjų savo apaštalų; o jų 
galva (Petras) numarino 
(“stebuklu”) vyrą ir žmoną 

dė visiem kitiem darbinin
kam, kaip galima būtų su
mušti priešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą,

Wallace priminė, jog da
bar išbandomos naujos ma
šinos angliai kirsti kasyklo
se, jai kasti ir į vagonėlius 
krauti. Tos mašinos gręsia 
atimti darbą daugeliui mai- 
nieriu, bet nei demokratai 
nei republikonai visai nieko 
nedaro, kad užtikrinti ang
liakasiams darbą.

Kongresmanai Gąsdina 
Komunistais Alaskoje

Washington. — Iš Alas- 
kos sugrįžo “raudonųjų” 
tyrinėtojai, republikonas 
kongresmanas Charles J. 
Kersten ,ir demokr. kong
resmanas O. D. Fisher. Ten 
juos pasiuntė kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas. Kersten ir Fisher 
baugina amerikiečius, kad 
Alaskoj, girdi, veikią kari
niai Sovietų agentai ir laiks 
nuo laiko skraidą jų žvalgy
bos lėktuvai. Tiedu kongres
manai sakosi atradę, jog ko
munistai pradedą ten įsiga
lėti darbo unijose.

TRIJŲ VAIKŲ MOTINA 
PAVOGĖ KŪDIKI

Baltimore, Md. — Areš
tuota trijų vaikų motina Le
ona Shefflet, ’ kaltinama, 
kad pavogė dešimties savai
čių mergaitę Jo Anna Me- 
zzanotte.

Siūlomą, Naujos 
Derybos dėl Berlyno

Paryžius. — šeši vadina
mi mažieji Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos nariai 
pasiūlė tuo pačiu laiku nu
imt sovietinę “blokadą” nuo 
Berlyno ir pradėti derybas 
tarp amerikonų, anglų, So
vietų ir francūzų koman- 
dierių, o po keleto dienų su
šaukti tų keturių talkininkų 
užsieninių ministrų konfe
renciją visos Vokietijos 
klausimams svarstyti.

Neoficialiai pranešama, 
jog Andrius Višinskis, so
vietinių delegatų vadas, siū
lysiąs įvesti vienodus pini
gus ištisai Vokietijai.

tekliaus, užuot jais naudotis 
drauge su savo bendrais.

Bet Amerikosį statymų lei
dėjai, iš paviršiaus krikš
čionys, neskaito Biblijos, o 
dar kur kas mažiau teskaito 
Karolį Mlarksą. Jie įkaitintų 
šventąjį Petrą kaip maišti
ninką ir žmogžudį, jeigu jie 
galėtų jį pasiekti.

Aš susilaikau nuo komen
tarų. Dalykų stovis pats už 
save kalba.

George Bernard Shaw, 
Ayot Saint Lawrence, 
Welwyn, Hertfordshire, 
Anglija.
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Anglą-Jankių Blokas 
Atmeta Sovietų Planą 
Dėl Atomų Kontrolės

Paryžius. — Anglai-ame- 
rikonai su savo šalininkais 
politiniame Jungtinių Tau
tų Komitete didžia daugu
ma balsų atmetė Sovietų.-pa
siūlymą sykiu uždrausti at 
tominių ginklų vartojimą ir 
įsteigti komisiją tarptauti
niam atominės jėgos kont
roliavimui.

Amerikonų - anglų blokas 
užgyre amerikinį planą. So
vietų delegatai sakė, tas 
planas bando palaikyti ato
minių bombų monopolį a- 
merikonų rankose ir sutu
rėti kitas šalis nuo atomi
nės jėgos išvystymo.

Anglai Siunčia Vakarą
I Blokui Rakietinius Lėktuvus

London. — Anglija pradė
jo ginkluoti vakarinius sa
vo sąjungininkus — Fran- 
ciją, Holandiją, Belgiją ir 
Luksemburgą; siunčia tiem 
kraštam ypač naujuosius 
dvimotorinius rakietinius 
lėktuvus.

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 37 Žmonės u

London, spal. 21. —' Ūka
noje užkliuvo už elektros 
laido ir sudužo didelis kelei
vinis Holandijos lėktuvas 
ties Tarboltonu, Škotijoj. 
Žuvo 37 žmonės, jų tarpe 9 
amerikiečiai. Tas lėktuvai 
Constellation buvo iš Ame
rikos pirktas.

Rumunija Išmes Šovinistus 
Jugoslavus Mokytojus ‘

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia nutarė pašalint ju
goslavus mokytojus paliai 
rubežių su Jugoslavija. Tai 
todėl, kad tie mokytojai 
skleidžia neapykantą x prieš 
kitas tautas.

NUSKENDO 7
Baltimore. — Smėlio val

tis susikūlė į prekinį Nor
vegijos laivą. Žuvo 7 buvę 
valtyje vyrai.

Republikonu Kandidatas 
Šaukia Draftuot Visus

Miami, Fla. — Republiko
nu kandidatas į vice-prezi- 
dentus Earl Warrenas, kal
bėdamas Amerikonų Legio
no suvažiavime, ragino pa
platinti karinės tarnybos į- 
statymą, taip kad visi ame
rikiečiai būtų įtraukti, esą, 
į šalies “gynimą’T

Farmu Bedarbiai Sicilijoj 
Susikirto su Policija

Palermo, Sicilija. — Keli 
šimtai bedarbių žemės ūkio 
darbininkų susikirto su už- 
puolančia policija Syracuse 
provincijoj, Italijos saloje, 
Sicilijoj. Sužeista ir 7 poli
cininkai.> , r * r j

ORAS. — Būsią šilčiau.
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Smūgis Darbo Unijoms
Nacionalinė Darbo Santykių Taryba (NLRB), ku

rios narius paskyrė pats prezidentas Trumanas, išdidžiai 
patvarkė, jog masinis darbininkų pikietavimas tos dar
bavietės, kurioje darbininkai yra išėję į streiką, yra ne
legalus.

Šį patvarkymą NLRB padarė dviem paskirais atve
jais: (1) prieš ŪE, CIO elektrininkų darbininkų uniją, 
ir (2) prieš IAM, ADF mašinistų uniją.

Šis potvarkis, sako Henry A. Wallace, yra “vienas ne
paprastų, iš Trumano administracijos išėjusių sprendi
mų, padarytų prieš darbininkus.”

Kaip gi buvo su streikais ir pikietavimais ligi šiol?
Ligi šiol Amerikoje buvo “įprasta” laikytis, streiko 

metu, tokios tvarkos: kai kurioje darbavietėje darbinin
kai išeina streikan, tai, kad kompanija - samdytojai ne
galėtų prisileisti fabrikan skebų, streikieriai masiniai 
darbavietę pikietuodavo. Skebas, jei ir labai norėdavo 
įlįsti į fabriką ir užimti streikuojančio darbininko vietą, 
neturėjo progos, nes masinė streikierių-pikietininkų sie
na neleido jam tai padaryti.

Dabar, einant naujuoju, paskiausiuoju NLRB patvar
kymu, bus šitaip: kai darbininkai išeis streikan, jie ne
galės fabriko ar kokios kitos darbo įmonės apstatyti ma
sine) pikietininkų siena; jiems turbūt tebus leista, jei iš 
viso bus leista, pastatyti vieną ar keletą pikietininkų, — 
tai priklausys turbūt nuo policijos ar’ samdytojų miela- 
širdystės ir sutikimo,- — kurie nieko negalės padaryti 
skebams, einantiems į fabriką jų vietoms užimti.

• Pradėjęs fabrike streiklaužis dirbti, jis turės pilną 
darbininko teisę ir kompanija, streikui pasibaigus, turės 
teisę streiklaužio nepaleisti, bet palikti jį ir leisti jam ar 
jiems balsuoti, ar jie nori uniją palaikyti, ar ne.

Netenka nei sakyti, jog šis patvarkymas užduos di
džiulį darbininkams smūgį, bet šis patvarkymas yra da
romas sulyg Tafto-Hartley įstatymo, kurį abi partijos 
— demokratų ir republikonų — padarė įstatymu t

Ligi šiol samdytojai ir valdžia lyg ir nedrįso pravesti 
griežtesnių patvarkymų^ išplaukiančių iš Tafto-Hartley 
įstatymo. Jie vis prisibijojo, — mat, rinkimai ateis. Bet 
rinkimai jau beveik čia pat ir samdytojai ir valdžia ne- 
bepaiso daugiau, ką žmonės sakys!

Piliečiai privalo tuo susidomėti. Jie privalo rinkimų 
dieną tarti savo žodį prieš šiuos Trumano valdžios žy
gius. Jie privalo balsuoti už t*u o s kan
didatus į Kongresą, kurie priešingi Tafto- 
Hartley įstatymui, Jie privalo balsuoti už Progresyvių 
Partijos kandidatus ir tuos, kuriuos Progresyvių Parti
ja užgiria. Jie; aišku, privalo balsuoti už Henry A. Wal
lace ir Glen Taylor. ’ *•'

POPIEŽIUS IR 
KANDIDATAI

Lietuvių Žinios nepasi
tenkinusios Truman, De
wey ir Wallace atsinešipiu 
linkui popiežiaus. Tiesa, 
Trumanas pažadėjęs savo 
specialį atstovą pas popie
žių palaikyti, bet tik iki 
taikos reikalai bus užbaigti. 
“Be to, jis tikisi gauti ka
talikų balsus.” •

Kaip su Dewey? “Dewey 
pareiškė, kad jis galėsiąs 
atsakyti į šį klausimą tik 
po -išrinkimo.”

Tuo tarpu “Walace buvo 
atviresnis. Jis - pasisakė 
prieš” specialiu pasiuntinio 
palaikymą Vatikane.

Kodėl Wallace tokio nu
sistatymo? Ogi todėl, kad 
“Wallace gerai pažįsta Sta
liną ir žino, kaip raudona
sis diktatorius bijo popie
žiaus. Tai vienintelė Stali
no ir visų kųmūnistų bai
mė', kurios negali' ir nega
lės nusikratyti” (L. Ž., spa
lių 15 d.).-

Kodėl Stalinas ir visi ko
munistai taip popiežiaus bi
jotų, klerikalų gazieta ne
pasako. Taipgi neaišku, ko
dėl dėl tos komunistų bai
mės Wallace nenorėtų siųs
ti atstovo pas pąpiežių?

Tik vienas dalykas šiame 
atsitikime aiškus: 'Lietuvių 
Žinių redaktorius nemiego
damas sapnuoja.

KARAS ATNEŠTŲ TIK 
KATASTROFĄ IR 
PRAŽŪTĮ

Kanados Liaudies' Balsas 
diskusuoja klausimą, ką ga
lėtų žmonijai duoti naujas 
karas. Jis nurodo, ką toks 
karas reikštų. Apsigauna 
tie, kurie įsivaizduoją, kad 
naujas kąrąs butu žmonėm 
išganymu. V?. į $' v ’

Liaudies Balsas rašo:
Šiandien žmogus; kurs at

virai kovoja pr*eš karą, ne
labai populiarus. Organiza- 

. cijos, kurios kovoja už taiką, 
p r a v a rd ž i u o j a m os Maskvos 
Įrankiais. Valdantieji rate
liai kreivomis akimis žiūri i 
tuos, kurie agituoja už „taiką. 
Aplamai imant, įsivaizduoja
ma, kad tie žmonės, kurie 
smerkia barškinimą ginklais,

eikvojimą bilijonų apsigin
klavimui, yra Tarybų Sąjun
gos simpatikai, komunizmo 
rėmėjai ir tt.

Reikia, tačiau, būti \ųsai 
naiviani, kad nesuprasti, prie 
ko karas veda. Jeigu kas 
Įsivaizdina, kad karas galė
tų duoti kokią nors naudą, 
tas visai mažai Įmato. Toks 
žmogus visai nežiūri į pra
eiti ir nemąsto apie ateitį, 
apie pasekmes, kokias karas 
duotų.

Nemanykime, kad tik kai
rieji nemato nieko gera kare. 
Blaiviau protaują žmonės iš 
kitų srovių taipgi nemato 
nieko gera kare, štai pasi
skaitykit, ką rašo konserva
tyvus žmogus, Globe and 
Mail kolumnistas, J. V. Mc- 
Aree. Darydamas išvadas, 
ką naujas karas duotų, Mc- 
Aree rašo:

“Karas gali ateit*!, bet lai 
nei vienas nemano, kad pa
saulis bus geresnis po karo. 
Pasaulis bus blogesnis; visos 
tautos pasaulyje bus bloges
nėj padėty. Apart netekimo 
gyvybės, išeikvojimo turto, 
visų sunkumų i)’ nepatogu
mų, visokios valdiškos kon
trolės, visi trūkumai, visoki 
trukdymai paprasto žmogaus 
gyvenimo bus padauginti ir 
sustiprinti bėgyje . sekančio 
karo, ir tęsis per- visą gent- 
kartę ar daugiau karui pasi
baigus. Jeigu mes laimėsi
me, rpums reiks maitinti ba
daujančius rusus, vietoj gel
bėjimo belgų ar graikų. Jei
gu mes pralaimėsime, komu
nizmas paims viršų ; jeigu 
męs ir laimėsime, komuniz
mo pavojus nei kiek nesuma
žės. Jeigu bus ne komuniz
mas, tai koks nors fašizmas. 
.Mūsų laisvės bile atsitikime 
"žus ir rasi niekad nesugrįš. 
Tos pačios laisvės, už kurių 
išgelbėjimą žus milijonai, 
bus jų laidotuvių laužas. De
mokratija gali . žųti ištisam 
tūkstančiui fnetų.”

Kova pries karą yra pama
tinis dalykas šiandien gyni
me demokratijos, žmonių ge
rovės ir civilizacijos. Kurie 
atvirai trokštą karo, tie yra 
arba mažai jmatą žmonės, 
arba impefišnštinėš propa
gandos apakinti. Karas gali 
atnešti naudą tik tiems, ku
riems senai nerūpi nei demo
kratija, nei civilizacija, nei 
visa kita, ką brangina žmoni
ja. Jiems doleris virš visko.

--------------- ---

Rašo ROJUS MIZARA
(Tąsa)

su Juozu Kens-
Kankliu Choro v

Stevensvillės (Mich.) 
melyj', stovinčiame

kai- 
arti 

Michigano ežero, ir užeina
me <pas draugus Drobius, 
man seniai pažįstamus. Su 
drauge Drobiene pirmą 
kartą susitikau prieš virš 
25 metus nedideliame Illi
nois valstijos miestelyj 
Harvey. Ji tuomet vadinosi 
Mačianskienė.

Paties Drobio neradome 
namie — buvo išvykęs į 
miestelį “ant turgaus,” to
maičių parduoti. Šeiminin
kė ’— maloni, draugiška 
moteris, — pavaišino mus 
gardžiais pietais ir palinkė
jo laimingos kelionės.

Drobiai prenumeruoja 
ir dienraštį Laisvę, bet 
skundėsi, kad paštininkas 
ją nereguliariai atveža: 
kai kada po tris numerius 
ant syk.

Drobių farma nedidelė, 
bet jie gyvenimą daro vy> 
riausiai iŠ vasarotojų. Va
sarą čion suvyksta dau# 
žmonių iš Chicagos ir kitur 
atostogų. Drobiai turi vie
tos nakvynėms daugeliui 
žmonių. Ji pati gera šeimi
ninkė, gražįai vasarotojus 
užlaiko, dėl to jų čia visuo
met daug, — daugiau ki
tataučių nei lietuvių. Ir ko
dėl jų čia nebus daug? 
Gamta - graži, čia pat eže
ras, kur gali “ligi sočiai” 
-pasimaudyti. Ko daugiau 
bereikia? Čia pat, už keleto 
mylių, gražus miestelis 
St. Joseph, Mich., kur 
Įima kasdien miestiškai 
gyventi,'kuris to nori.

(Bus daugiau)

ga-
pa-

W a shington. — V aldinė 
prekybos komisija atmetė 
rytinių valstijų geležin
kelių kompanijų prašymą 
dar pakelti krovinių vežio
jimo kainą.

LAISVES VAJUS

, Ir Ko Jie Nepridirba!
' Athenų fašistų-monarchistų valdžia, “po ilgų tyrinėji

mų,” paskelbė, būk amerikinį korespondentą George 
Polk’ą nužudę ... komunistai.

Kad tai būtų “tikriau/’ graikų fašistinė valdžia pa
skelbė, būk vienas tokių Polk’o nužudytųjų, tūlas Gre- 
gbry Staktopoulos, prisipažino dalyvavęs nužudyme. 
Staktopoulos, girdi, pats esąs komunistas!

Staktopoulos dargi pridėjo, kad nužudyme dalyvavę, 
ir kiti komunistai, žymūs net gi veikėjai partizanų ei
lėse. Vienas jų esąs Adomas Mouzenidis, o kitas — Evan- 
gėloą Vazvanos, pulkininkas partizanų eilėse.

Aišku, kad niekas netikėjo tuo, ką Athenų monarchist 
tiniai fašistai plepa. Aišku, jog kiekvienas žmogus žino, 
kad Polk’ą nužudė-'patys monarchistiniai fašistai. Bet 
klausimas kilo: kodėl Staktopoulosas “prisipažino” daly
vavęs nužudyme?

Dabar paaiški: Gregory Staktopoulosas yra britų šni
pas, tarnavęs jiems per metų eilę. Na, ir šis šnipas-pro- 
vokatorius, matyt, susitaręs su monarchjstais-fašistais, 
paleido “antį,” dėl nužudymo Polk’o kaltę suversdamas 
komunistams.

Tačiau, kad ir šnipas-provokatorius, Staktopoulosas 
savo “teorijoje” smarkiai suklupo. Paaiški, kad jo įvar
dintas Adomas Mouzenidis, partizanas, buvo užmuštas 
mūšių fronte š. m. balandžio 5 dieną,. Makedonijoje. Va
dinasi, Mouzenidis buvo užmuštas, bekovodamas fašis- 
tus-monarehistus, penkiomis savaitėmis pirmiau, negu 
buvo nužudytas amerikinis korespondentas Polk.

O kiek liečia pulk. Evangelos Vazvanos, pasirodo, jis 
per pastaruosius dvejus metus buvo ir tebėra partizanų 
eilėse, karo fronte, iš jo nepasitraukęs nei vienai dienai.

Taigi visi šnipo melai — kriminaliniai melai — at
puola. Polk’o nužudytojai nesurasti, Ir jie nebus surasti, 
pakol teisėtumo ranka nepasieks pačių monarchistų-fa- 
šistų, kurie tą bjaurų darbą atliko.

, Patys monarchistai-fašistai, Polk’o nužudytojai, savęs, 
be abejojimo, neapkaltins ir neišduos. Juos kada nors 
suims graikų liaudis ir tik tuomet atsiras tikrieji Polko 
nužudytojai.

Reakcija griebiasi visokiausių priemonių, kad tik pa- 
šmeižti komunistus..

Ėet tos priemonės nėra originalios.

t

Prancūzai mainier’ai stovi ties užstreikuotos Ledoux 
kasyklos vartais. Apie 400,000 angliakasių sustrei
kavo reikalaudami pakelti algas. Šiomis dienomis 
prieš streikierius valdžia pasiuntė kariuomenę su aša
rinėmis bombomis, daug sužeidė. Valdžia pirmiau 
nedrįso prieš darbininkus siųsti kariuomeriės. Bet 
šiomis dienomis Įpykusiuose parlamento rinkikų rinki
niuose komUnistai neparodė paauginto balsų, tad val
džia ta paskaitė darbininkų klasės silpnėjimu ir nu
sprendė, kad dabar jau galima duoti per sprandą 

visiems. Bombos neatrinko komunistu nuo neV '
y. . , komunistų. • x a

----------------------------- . . ------------------------- . ■ ■■■•> ■ ...-f ■ ■ ■- ■ ....

, “Originalus” buvo Ndronas, padegęs Romą, ir paskui 
ant kitų suvertęs' kaltę.

“Originalūs” buvo ir Goeringas su Goebbelsu, padegę 
reichstago pastatą, o paskui dėl to apkaitinę komunistus.

Graikijos fašistai - monarchistai yna tik anų “įmituo- 
tojai*’ ir gan 'silpni/siekti imitootojai.

Pruseikos išvirtoji sriu
ba man priminė senai išgy
ventus pas kompozitorių 
Miką Petrauską laikus So. 
Bostone. Būdavo kompozi
torius dažnai mums išvir
davo panašios sriubos, tik 
jis įmaišydavo jon ' kai ku
rių žolynėlių, paraškytų iš 
savo darželio, arba parneš
tų iš krautuvės. Mikas Pet
rauskas taipgi mėgdavo di
džiuotis savo sriubine kom
pozicija. Mes, jo mokiniai 
ir “įnamiai”, būdavo valgo
me, kompozitoriaus patiek
tą viralą, giriame, bet ir 
galvojame: kaip čia grei
čiau pasiekus restoraną!...

— Būtinai pasakyk Ievu
tei apie šią sriubą; tegu ji 
tau jos išvirs,—kalba man 
šeimininkas Pruseika. — 
Labai gardi ir lengvai duo
dasi viriama...

Pažadėjau tai padaryti.
Padėtį (kiek tai liečia 

senuko Graičūno užkandį) 
išgelbėjo Jonikienė: ji čia 
pat iškepė kiaušinienės su 
lašiniais;; atsirado ir puo
delis kavos. Na, ir tuo vai
šės baigėsi.

Kalbuosi 
tavičium, 
vadovu.

— Ką veikiate ir ką ža
date veikti meno srityj?

Juozas atsako:
« —Neužilgo duosime kon

certą - spektaklį, o vėliau 
— statysime scenoje kome
diją “Ponas Amerikonas.” 
Toliau — žiūrėsime.

Jis aiškina, jog susidarė 
keblumų dėl jo darbo: jis 
dirba vakarais, dėl to Cho
ro pamokos tegali įvykti 
tik sekmadieniais, Bet veik
la nenutrūksta. 3

Pasirodo, abu mūsų chi- 
cagiškiai didieji chorai tu
ri glėbius darbų.

Užeina Vilnies raštinėn 
A. Deikienė, sena veikėja, 
kadaise buvusi uoli LDS 
vajininkė. Visuomet malo
nu ją sutikti ir su ja pasi
kalbėti.

Bet šiuo sykiu A. Deikie
nė turi nesmagumų: fede
ralinės valdžios agentai ją 
pradėjo persekioti dėl jo
sios veiklos praeityje. Jie 
prikibo prie jos, kai Deikie
nė pasiryžo patapti piliete. 
Ją tąso po teismus,, grasi
na. Draugė susirūpinusi.

Raminau ją, pareikšda
mas, , jog federaliniai agen
tai savo nepasieks, jie tai 
patys gerai žino. Jiems rū
pi tik paterorizuoti.

Man rodosi, Deikienės 
bylą turėtų paimti Komite
tas Svętūrgimiams Ginti. 
Šiš reikalas turi būti iškel
tas viešumon, apie jį rašy
ta spaudoje ir visuomenė 
turėtų stoti talkon draugei 
Deikienei ginti!

Chicagoje turėjau daug 
pokalbių su daugeliu žmo
nių. Negi visus čia juos at
žymėsiu. Praleidęs ten pen
ketą dienų, pagaliau, ta
riau geriesiems draugams 
ir draugėms “sudie.”

Į vajų įstojo sekami vajininkai prisiųsdami atnaujini
mų: G. Bražinskas, So. Boston, Mass.; V. J. Valley, New 
Britain, Conn.; Geo. Lukosevicius, Phila., Pa.; Anna 
Bemat, Los Angeles, Calif.; J. Simutis, Nashua, N. H.J 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. O dainininkas S. Kuz
mickas, is Shenandoah, Pa. ir S. Penkauskas, iš Law- ‘ 
rence, Mass., įstodami prisiuntė po naują prenum. ir at
naujinimų.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai

1309 
1104

719
. 528 

492
. 416 

357 
345

. 252

. 244

L. Pruseika, Chicago, III..........................
Brooklyno Vajininkai.............................
D. G. Jusiusy Worcester, Mass..............
LDP Klubas, Elizabeth, N.J.....................
P. Beeis - F. Klastoti, Great Neck, N. Y 
Hartfordo Vajininkai .............................
Wm. Patten, Gloucester Hts., N. J. ...
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. ... 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.
A. Valinčius, Pittston, Pa.........................
V. Ramanauskas, Minersville,
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
L L D Moterų Sk., Binghamton 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 

Šlekaitis, Scranton ..............
K. Urban, Hudson ..............
Bražinskas, So. Boston ......
Padgalskas, Mexico ...............
Grybas, Norwood .................
J. Valley, New Britain ......

Simutis, Nashua ....................
H. Žukicnč. Binghamton .........

c.
G.
V.
J.

S.' PfiidbjSts,- Rumfortf. ............... 56
Anna Bemat, Los Angeles ......... 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
P. Paserskis, Baltimore ............. 43
J. Didjūn, New Haven ................  28
J. Shukys, So. Boston ............... 28

Gudzin, Scotia ..........
Balsys, Baltimore ....
Šlajus, Chester ..........

I. Klevinskas, Scranton ...
P. J. Anderson, Rochester

721 S. Sharkey, EastOn .........

22Ž
216

i 208
168
159
140
108
104

.. 88
.. 84
.. 80

A.
28
28
27
26

L. Prūseika, prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir at
naujinimų. Jis jau pirmoj 
vietoj. Nuo pat įstojimo į 
vajų, Prūseika kiekviename 
laiške prisiuntė naujų skai
tytojų. Iš viso gavome ntio 
jo 11 naują skaitytoją!

P. Beeis ir F. Klastaus- 
kas, Great Neck, N. Y., pa
kilo punktais su atnaujini
mais. Taip pat ir P. Paser- 
skis, iš Baltimore, Md.

Po 50c: E. Kriščiunienė, 
Coal Center, Pa. ir M. 
Skralskis, Cherry Valley, 
Mass.

A. Kubilskis, iš Coal Cen
ter, Pa., pavienis skaityto
jas, prisiuntė naują prenu- , 
meratą.

Vykstame į Grand Ra
pids, Mich., — vykstame 
tik tryse-—Abekienė, Kens- 
tavjčienė ir aš. Jiedvi ten 
apsiėmė dainuoti, pagyvin
ti, pagražinti grandrapids’- 
iečių masinį mitingą?

Oras ne kokis: lašnoja 
šiltas lietus. Dangus lyg 
liūdesio apsiausto apsivil
kęs. Bet pakelės gražios: 
farmos, farmelės, medžiai, 
krūmokšniai — dar visi 
puošiasi lapais, žaliais, gel
tonais ir raudonais.

• Sustojame nedideliame

Aukų šį sykį gavome:
Nuo LDS 3-čios apskr. 

(N. J.-N. Y.) pikniko skirta 
$40.07.

Wm. Deksnys, Stamford, 
Conn., $13.

Po $5: LLD 19 kp., Chi
cago, Ill. ir LLD 75 kp., Mi
ami, Fla.

Po $3: M. Krikščiai, Los 
Angeles, Calif.; E. Lakits- 
ky, Coaldale, Pa.; E. Finen- 
co, Miami Beach, Fla.; S. 
Uždavinis, Haverhill,Mass.; 
Frank B. Lideikis, Great 
Neck, N. Y.; D. Kasmaus- 
kas, Flushing, L. I.; K. Va- 
lentukevičius, Auburn, 
Mass.; P. Gardauskas, New 
Britain, Conn.

P. Mikaliūnas, Palmdale, 
Calif., $2.
’Po $1: John Kubetskis, 

Wintersville, Ohio; J. Pa- 
causkas, Ųost Greek, • Pa.; 
John Balaika, B’klyn, N. 
Y.; A. ir O. Žurhis, B’klyn, 
N. Y.; J. Žvingllas, Bristol, 
Conn. Iš Coal Celifer, Pa. 
(per A. Kubilskį) A. Šūkis, 
A. Kubilskis, Mrs. Walatke- 
vičiene.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Detroit, Mich. ..... $109.00 
Brooklyn, N. Y......... 57.004 *
Chicago, Ill. ....... 54.00 
Worcester, Mass........  38.50
Rochester, N. Y..........
Hartford, Conn.........
Stamford, Conn..........
Baltimore, Md. .........
Seattle, Wash ?.......
Philadelphia, Pa..........
Miami, Fla. ...............
Binghamton, N. Y. ... 
Saginaw, Mich..............
Los Angeles, Cal.........
Bayonne, N. J. .... 
Mexico, Me. ...... 
New Britain, Conn 
Coal Center, Pa. .. 
Washington, Pa. .. 
Bridge water, Mass. 
Pittsburgh, Pa.......
Great Neck, N. Y. . 
Haverhill, Mass. ... 
Scranton, Pa. 
Newark, N. J

37.50 
15.00 
13.00 
12.50 
12.00 
8.00 
8.00 
7.50

, 6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.50 
3.00

. 3.00 
3.00 

.3.00 
. 3JX) 

. 2.00 
. 1.00

Širdingai dėkojame už 
aukas popierio fondui ir 
vajininkams už gražų pasi
darbavimą. Raginame, kad 
pavieniai skaitytojai pasek
tų pavyzdį viršminėto skai
tytojo ir gautų nors po vife-. 
ną naują skaitytoją.

Laisves Administracija JU
2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Dailyf-^Penkt., Spalių 22, 1948
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AMERIKIEČIAI LIETUVIAI! KURIE NORITE, KAD GYVUOTŲ

BALSUOKITE UŽ PROGRESYVIŲ PARTIJOS KANDIDATUS
HENRY

GLEN H

VICE-PREZ. VIETAI
SEN. GLEN H. TAYLORHENRY A. WALLACE

LAPKRIČIO

Rem Įeit Progresyvių Partija, Amerikos liaudies partiją!
NACIONALIS LIETUVIŲ WALLACE-for-PRESIDENT KOMITETAS

MOSfttnY 
OF/910'S

kandidatus, jūs balsuosite prieš karo ruošėjus,

Melo Šinkoriai Džiaugiasi

NEW JERSEY valstijoj - INDEPENDENT PROGRESSIVE PARTY

CONNECTICUT valstijoj - PEOPLE’S PARTY

OOHFM
*■30
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3 pusL-r—Laisvė (Liberty, J 

Lithuanian Daily)
Penkt., Spalių 22, 1948

mesio buvo kreipiama į mo
kytojų reikalus. Jiems buvo 
sudarytos įvairiausios leng
vatos, kad tik jie galėtų 
prisitaikyti prie naujų sąly
gų ir pasilikti savo profesi
jose. Ir milžiniška dauguma 
mokytojų bei profesorių pa
siliko ištikimais savo pro
fesijai ir tėvynei.

Būtų, žinoma, kvaila pa
neigti ta faktą, kad tuojau 
po karo buvo jaučiama mo
kytojų gan didelė stoka ir

, naa mutwm

Dabar eikime prie moky
tojų klausimo Lietuvoje. 
Kam Naujienų peckeliams 
reikėjo ieškoti kokio ten 
Noderero ir baladotis į 
Šveicariją, kuomet jie ga
lėjo puikiai sužinoti apie 
Lietuvos mokyklų ir apšvie- 
tos reikalus, skaitydami 
dienraštį Laisvę, kurioje iš 
Lietuvos žinių telpa labai 
daug. Bet, mat, tos žinios 
yra teisingos, teisingai pa
vaizduojančios mūsų seno
sios tėvynės reikalus, tuo 
būdu menševikams jos ne
malonios. Savo skaitytojam 
akis muilinti jie pasišaukia 
talkon tokius pat, kaip jie 
patys, šviesos ir tiesos bi
jančius Nodererus.

Nesąmonė ir gryniausias 
melas, žinoma, kad būk Lie
tuvoje belikęs tik vienas iš 
buvusių dešimties mokyto-

kad dar'ir dabar nėra tiek 
mokytojų, kiek reikia, ne
paisant to, jog paskutiniais 
trejetų metų mokyklos pa
ruošė ir išleido šimtus nau
jų mokytojų. Pirmoje vie
toje buvo ir tebėra jaučia
ma mokytojų stoka todėl, 
kad po karo labai išsiplėtė 
mokyklų tinklas, labai padi
dėjo mokinių ir studentų 
skaičius. Kadangi tarybinė
je santvarkoje mokslas vi
siems laisvai prieinamas,

2-rą dienų balsuokite už visus Progresyvių Partijos kandidatus, ir tuos, 
kuriuos Progresyvių Partija užgyrė!

NEW YORKO valstijoj Progresyvių Partija bus žinoma AMERICAN LABOR PARTY 
vardu — balsuokite už šios partijos sąraše esančius kandidatus.

tai Lietuvos jaunimas nebe
sėdi namie beraštis ir be
mokslis. Prie to, aišku, pri
sidėjo ir tas faktas, kad 
šimtas kitas mokytojų pa
bėgo. O1 reikia nepamiršti, 
kad nacių teroras Lietuvoje 
sunaikino šimtus mokytojų.

Vadinasi, pokarinė Lie
tuva pasijuto, kad . ji turi 
mažiau mokytojų, o dau^ 
giau mokyklų ir mokinių!

Ar tuo gali džiaugtis, ar
ba iš to tyčiotis, arba už tai 
vyriausybę kaltinti padorus, 
susipratęs lietuvis? Ne, ne
gali. Padorus, susipratęs 
lietuvis pilnai supranta pa
dėtį ir giliai užjaučia Lie
tuvos liaudies vadus ir vy
riausybę, kuriems tenka to
kioje situacijoje darbuotis.

Ar galima barti Lietuvos 
vyriausybę už tai, kad jinai 
stengiasi . mokytojų stoką 
išgyvendinti, paspartinda- 
tna naujų mokytojų paruo
šas? Už tai tik reikėtų Lie
tuvos vadus nuoširdžiai pa
sveikinti, o ne juos niekinti 
ir keikti. Juk tas tik paro
do, kad jie rūpinasi Lietu
vos jaunimo apšvieta.

Blogą valią parodo ypa
tingai tie, kurie džiaugiasi, 
kad Lietuvoje jaučiama mo
kytojų stoka ir kad nuo to 
nukenčia mokslas ir apšvie
ta, nes jie, nors netiesiogi-

-PREZIDENTO VIETA

Nuostabus yra kalniukas korporaciją pelną augimas pasiruošiant karui, karo metais, 
taipgi dabar, vėl ruošiantis karui, kaip parodo šis AFI. organe Labor’s Monthly Sur- 
vei išspausdintas braižinys. Pastebėsite, kaip staiga pakilo pelnai po panaikinimo 

kainą kontrol es 1946 metais.

niai, yra prisidėję prie tos 
padėties sudarymo. Paimki
me Naujienas, • Keleiyį, 
Draugą, Vienybę, Darbinin
ką ir visą anti-lietuvišką 
spaudą. Argi tie laikraščiai 
neagituoja, kad lietuviai 
mokytojai, kurie randasi 
Vokietijoje bei Austrijoje, 
negrįžtų Lietuvon? Ar tie 
laikraščiai negąsdina tų 
mokytojų visokiais prasi- 
manvtais baubais, kad juos 
sulaikyti nuo grįžimo Lie
tuvon ir stojimo prie savo 
pareigų ? Aišku, kad ne vie
nas pabėgėlis mokytojas, 
skaitydamas minėtus laik
raščius, yra paveiktas ir at
sisako grįžti Lietuvon.

Tokia tų laikraščių elgse
na yra labai neteisinga ir 
pikta. Lygiai taip, kaip jei
gu piktadarys, apvogęs 
žmogų, tyčiotųsi iš jo ir 
džiaugtųsi jo nelaime. Tei
singas, . švarus, padorus 
žmogus tokiaih piktadariui 
pasakys: “Tu niekše!” Tik 
to užsitarnauja ir tie, ku
rie net pasikviečia talkon 
fašistinio Chicago “Tribu
ne” Nodererus niekinti ir 
žeminti Lietuvos vardą pa
saulio akyse.

Saulietis.

Balsuodami už Progresyvių Parti j
prieš nedarbą-krizę, prieš . reakciją, prieš fašizmą!

jų. Tiesa, dalis mokytojų, 
pagauti karinės panikos bei 
paveikti hitlerininkų pro
pagandos, išbėgo iš Lietu
vos karo pabaigoje. Bet ne
tiesa, jog išbėgo dauguma, 
arba net didelė dalis. O tie 
plepalai, jog Lietuvos mo
kytojus tarybinė vyriausy
bė “ištrėmė prievartos dar
bams” yra piktas šmeižtas, 
grynas prasimanymas. Iš 
karo griuvėsių besikelian
čioje Lietuvoje ypatingo dė-

bet pačios Lietuvos liaudies 
išrinkta lietuvių tarybinė 
valdžia. Leistina žmogui su 
ta valdžios forma nesutikti, 
leistina kritikuoti jos dar
bus, kam tie darbai nepa
tinka, bet tik fašistinis 
menševikas gali sakyti, kad 
Lietuvą šiandien valdo ko
kia ten “okupacinė val-

Fašistinių m e n š e vikų 
Naujienose (spalių 18 d.) 
skaitau net ant pirmo pus
lapio neva iš Šveicarijos:

“Lietuvoje pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose dėsto 
15-17 metų vaikai, praneša 
Chicago ‘Tribune’ korespon
dentas E. R. Node re r, kuris 
turėjo progos patirti tikslių 
žinių iš diplomatinių šalti
nių. Okupacinė valdžia pri
versta imtis šių priemonių, 
nes krašte liko tiktai vie
nas mokytojas iš anksčiau 
buvusios dešimties. Daug 
mokytojų išbėgo į vakarų 
'Europą, o kitus rusai ištrė
mė prievartos darbams.”

Kažin kodėl šį sykį mela
giai iš Naujienų nepridėjo 
“į Sibirą”. Nuo to laiko, kai 
Lietuvos liaudis apsidirbo 
su smetonine diktatūra ir 
išnaudotojais, tie sutvėri
mai kasdien dainavo apie 
ištrėmimus į Sibirą. Kas 
pasidarė dabar? Kur dabar 
dingo Sibiras? Kur dabar 
tie mūsų broliai lietuviai 
“ištremiami”?

Naujienos kalba apie “o- 
kupacinę valdžią”, kuomet 
jos puikiai žino, kad bjau
riai meluoja. Lietuvoje vei
kia ne okupacine valdžia,
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Parašė K, Simonovas Vertė J. Tornau
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(Tąsa)

. — Eikite.
Saburovas įėjo į budimąjį. Ania at

merktomis akimis tylėdama gulėjo ant 
Čiužinio.

— Na, kas gi jums? — paklausė Sa
burovas. Jis norėjo ją pabarti, kam ji, 
niekeno nesiklaususi, taip neišmintingai 
nuėjo, bet tučtuojau suprato, kad už tai 
bartis negalima.

—* Na, kas gi jums? — pakartojo jis 
jau švelniau.

— Sužeidė, — pasakė ji, — be to, aš 
labai smarkiai galvą susitrenkiau... Q 
sužeidė — tai šiaip, man rodosi, menk
niekis.

— Ar bent perrišo jus? — paklausė 
Saburovas ir tik dabar pastebėjo, kad 
po pilote ant galvos baltavo tvai'stis.

— Taip, perrišo, — pasakė ji.
— O koją?
— Koją taip pat perrišo, — pasakė 

ties ją stovėjęs sanitaras. — Nenorite 
gerti, sesute?

• — Ne, nenoriu.
Saburovas svyravo tarp dviejų spren

dimu: vienas, gal būt, geriau jos nelies
ti ir palikti čia dvi tris dienas, kol ji pa
gerės, antras, jau prieš keletą dienų buvo 
įsakyta divizijai nelaikyti nė viepo sužeis- 

Ktojo iki ryto šiame masyve, kur lengvai 
sužeistieji į vakarą galėjo virsti sunkiai 
sužeistais, o sunkiai sužeistieji —• už
muštais. Saburovas pagalvojo, kad su 
mergina reikia pasielgti taip, kaip darė 
su visais kitais, ir šią pat naktį išsiųsti 
ją į aną pusę.

— Jūs negalite paeiti?—paklausė jis.
— Dabar, tur būt, negaliu...
— Teks jus kartu su kitais sužeistai

siais nugabenti prie kranto ir tuojau 
pat, su pirmaisiais, — pasakė Saburo
vas.

Jis laukė, kad Ania pasakys, jog ji ne 
sunkiausiai sužeistoji ir ją galės perneš
ti su paskutiniaisiais. Bet ji nutylėjo, 
nes iš Saburovo veido suprato, kad jis 
vis tiek ją išsiųs su pirmaisiais.

— Jei nebūtų manęs sužeidę, — stai
ga pasakė ji, — mes jį vis tiek būtume 
iš ten atitempę. Bet kai mane sužeidė, 
jie dviejų nebegalėjo... Jis juk užmuš
tas, — pasakė ji, tarsi pasiteisindama.

Saburovas į ją pažiūrėjęs suprato, 
kad visa tai ji kalba tik skausmui nu
malšinti, o iš tikrųjų jai tiesiog labai 
skauda ir labai nesmagu, kad taip kvai- 
lai ir be jokio reikalo sužeista.

Saburovui pasirodė, kad jai liūdna 
dar ir dėl to, kad jis taip rūsčiai ir sau
sai su ja kalbasi. Ji dar mažutė, beveik 
kūdikis, jai skauda ir gaila savęs,-o jis 
Šito nesupranta.

Nieko, — pasakė jis netikėtai lip
šniu balsu, — nieko. — Ir, pakinkęs 
kėdę, atsisėdo šalia jos. — Tuojau jus 
perkels į aną pusę, jūs greit pasitaisysi
te ir vėl vežiosite sužeistuosius.

Ji nusišypsojo.
’ .— Jūs dabar kalbate taip, kaip mes 

. visados kalbame sužeistiesiems: “Nieko, 
mielasai, greit sugis, greit pasitaisysi-

pasakė jis netikėtai lip-
— Ir, pakinkęs

— Na, ką gi, jūs dabar sužeista, tad 
aš ir kalbu su jumis, kaip tat priimta.

— O jūs žinote, — pasakė ji, — aš ką 
tik pagalvojau, kaip, tur būt, baisu su
žeistiems keltis per Volgą, kai šaudo. 
Mes, sveikieji, galime judėti, viską dirb
ti, o jie guli ir tiesiog laukia. Štai dabar 
?u. manim irgi taip, ir aš pagalvojau, 
kaip jiems, tur būt, baisu...

— O jums taip pat baisu?
Ne, man dabar kažkodėl visai ne- 
pirmą kartą.., Duokite užrūky-

- pasakė ji. x
Jūs rūkote?
Ne, nerūkau, bet aš dabar staiga . • «» •

nos veidas pirmąkart pasirodė jam be 
galo gražus.

— Ko jūs žiūrite? — pasakė ji. — Aš 
neverkiu ... Tai mes tiesiog per balas 
šliaužėme, ir veidas, tur būt, nuo to šla
pias. Duokite nosinę, aš nusišluostysiu.

Jis ištraukė iš kišenės nosinę ir sutri
ko, kad nosinė purvina, suglamžyta ir 
išmurzinta tabako. Ji nusišluostė veidą 
ir grąžino jam. nosinę.

— Ką, mane tuojau paims? — pa
klausė ji.

— Taip, — pasakė jis ir pasistengė 
šitą “taip” pasakyti tuo pačiu sausu vir
šininkišku tonu, kuriuo kalbėjo pradžio
je, bet tas jam dabar nepavyko.

— Jūs mane prisiminsite? — pakėlu
si akis, staiga paklausė ji.

— Prisiminsiu.
— Prisiminkite. Aš ne dėl to, kad taip 

kalba visi sužeistieji. Aš, tiesa, greit pa
sveiksiu, aš jaučiu... Jūs prisiminkite.

— Kaip gi jūsų neprisiminti, — rim
tai pasakė Saburovas, — būtinai prisi
minsiu ...

Kai po kelių minučių sanitarai priėjo 
paguldyti ją ant neštuvų, ji pasikėlė, 
bet iš jos veido matėsi, kad tas jai sun
ku.

— Labai skauda galvą, — pasakė ji.
— Kitus jau gabena? — paklausė Sa

burovas.
— Taip, pasakė vienas sanitarų.
— Gerai.
Sanitarai' pakėlė neštuvus, ir dabar, 

gatvėje, prietemoje, Saburovas suprato, 
kad jis dar nepasakė nieko, ką jis šią 
minutę taip norėjo jai pasakyti. Jau pa
sijudino sanitarai, ir susiūbavo neštu
vai, o vis dar nieko nebuvo pasakyta, 
gal jis nieko ir negalėjo pasakyti — ne
mokėjo ir nedrįso. Jo širdį pripildė aš
trus gailesys jai, kuri tiek sužeistųjų 
pernešė ir perrišo, o štai dabar pati be
jėgiai guli tokiuose pat -neštuvuose. Jis 
nesąmoningai pasilenkė ties ja ir, pasi
braukęs už nugaros rankas, kad kokiu 
neatsargiu judesiu jos neužgautų, iš 
pradžios skruostą stipriai prispaudė 
prie jos veido; o paskui, pats nesupras
damas, ką daro, pabučiavo ją keletą 
kartų į akis, į kaktą, į lūpas. Kai Sabu
rovas pakėlė galvą, jis pamatė, kad Ania 
į jį žiūri aiškiu, atviru, viską supran
tančiu žvilgsniu ir jam pasirodė, kad jis 
ne paprastai pabučiavo ją, — bejėgę ir 
negalinčią pajudėti arba prieštarauti, o 
kad Jis tai padarė jos leidimu, kad ji 
taip ir norėjo ...

Qpįžęs į štabą, Saburovas sėdo prie 
stalo ir ištraukė iš planšetes lauko kny
gutę: jam,reikėjo parašyti dienos pra
nešimą — pranešimą, kuris eis į pulką 
Babcenko,. kurio ištraukos paskui eis į 
diviziją Procenko, iš divizijos — į armi
ją, ’iš armijos — į frontą, o iš ten —- į 
Maskvą. ’.. Ir taip susidarys visa ilga 
pranešimų grandis, kuri paryčiu Gene
ralinio štabox santraukos pavidalu atsi
durs ant Stalino stalo.

Ir kaip visados, kada vakarais jis ra
šydavo šiuos pranešimus, Saburovas įsi
vaizdavo visą milžiniškumą fronto, ku
riame jo batalijonas ir tie trys namai 
bus vienas iš begalinės daugybės taškų. 
Ir jam pasirodė — visa Kusi ja, kuriai 
nėra nei galo, nei krašto, driekiasi be 
galo į kairę ir begalo į dešinę greta su 
šiais trimis namais, kur laikosi jis, kapi
tonas Saburovas, su savo praretėjusiu 
batalijonū.

Net pavadinimas jo “lunatiku” per Thomas E. Dewey 
nepakeitė lokomotyvo inžinieriaus Lee Tindle’s minties 

apie republikonų kandidatę. Jis pasakė: “Apie Dewey 
mano mintis tebėra tokia, kaip buvus, o ji buvo ne 
kokia.” Dewey darbininką pavadino lunatiku po to, 
kai jam stumiant republikonų speciali traukinį atgal 
Beaucoup, 1)1., stotyje būk apšmirkštė grupę Dewey’o 
publikos, vos neužvaręs ant grupės traukinį. Tindle 
sako, kad užpakaliniame traukinio gale dirbusieji ne
davė jam signalo traukinio nevaryti atgal. Prie to, 
sako jis, traukinys buvo stumia’mas taip iš lėto, jog 

užteko laiko visiems pasitraukti. Niekas nebuvo 
sužeistas.

nimo 12 Komunistų Partijos 
vadų, kurie yra neteisėtai ap»- 
kaltinti* ir daugiau panašių at
sitikimų randasi veik kiekvie
name mieste.

Navalinskienė, kaipo Laisvės 
vajininkė išsireiškė apie svar
bą remti savo dienraštį ir pra
šė aukų Laisvės Popieros Fon
dui.*

Kadangi, visi 3 sumanymai 
yra labai svarbūs ir finansinė 
parama yra rimtai reikalinga 
ir visi šio vakaro dalyviai jau 
ir praeityje yra finansiniai pri
sidėję ir šiuom kartu būtų ne
išgalima į tris įstaigas ant sy
kio aukoti, tai aš patariu pa
aukoti į paskutines, tų dviejų 
draugių minėtas, įstaigas.

Visiems sutikus, surinkta au
kų dėl Civilių Teisių Apgynimo 
$12.50. Ir Laisvės vajui «$10.50.

Aukavo sekanti dėl Laisvės: 
Vaicekauskai $3; Navalins

kai $2; po $1: Kapičauskienė, 
V. Kaminskienė, V. Zmitraitė, 
B. Zmitraitė, Bakšiai, ir A. 
Z mitra 50 centų.

Navalinskienė pasiųs pini
gus į paskirtas vietas.

.Nuo savęs tariu širdingai 
ačiū visiems aukavusiems, o d. 
Navalinskienei už gražų paren
gimą ir veliju linksmai praleis
ti daugiau savo gimtadienio pa
minėjimų. Bronė.

Lawrence, Mass. *
SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 37 kuopos svarbus susirin
kimas įvyks sekmadienį, spalių 
24 d., 2 vai. po pietų, Maple 
Parke. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes turėsime daug 
svarbių reikalų.

Bus renkami delegatai į 
LLD 7-tos Apskrities konfe
renciją, raportaą lietuvių radi
jo reikalais, kurio reikale su
važiavimas atsibuvo So. Bosto
ne ir kiti svarbūs reikalai.

Bus atlikta prisirengimai 
prĮe bankieto, kuris įvyks 7 d. 
lapkričio, Maple Parke. Taigi, 
visi ir visos dalyvaukite ir at
siveskite naujų narių į kuopą.

S. Penkauskas, kp. org.

ADAM HATS

Worcester. Mass.

New Jersey Progresyvių 
Partijos Reikalais

Žemiau paskelbiame Hudson 
ir Bergen pavietų Progr. Par
tijos darbuotojų vardus ir an
trašus, kad reikalui esant žino
tumėt kur kreiptis.

Hudson County: Elizabeth 
K. Hold, 441 — 76th St. No. 
Bergen, N. J., ar Frank Wit
kus, 25 Devon Terr., Kearny,

— Tik aš neturiu papirosų, teks suk-

— Na, ką gi.
Jis susuko suktinę ir, prieš užklijuo

damas ją, sekundei stabtelėjo.
' v . — Pats... — pasakė ji.

Jis lyžtelėjo popierių ir, užklijavęs 
suktinę, pratiesė jai. Ji nepratusiai su
kando suktinę. Kai jis brūkštelėjo deg
tuką ir prikišo prie suktinės, trumpo

rausvo blykstelėjimo nušviestas mergi-

IX
Ruože, kurį turėjo užėmusi Procenko 

divizija, stojo, palyginti, tyla. Po visko, 
kas įvyko, tai galėjo atrodyti teisėtu po
ilsiu, jei Saburovas nežinotų, kad tyla 
reiškia ne tai, kad vokiečiai, bendrai nu
vargo ir nustojo atakavę, o vien tai, jog 
dabar jie visas savo jėgas atitraukė į 
pietus nuo to ruožo, kur stovėjo divizi
ja, ir ten laužia praėjimą’prie Volgos, 
stengdamiesi perkirsti Stalingradą pu
siau. s

Dieną ir naktį kairėje, pietuose, gir
dėjosi kanonada, o čia buvo tylu, tai yra 
tylu stalingradišku to žodžio supratimu. 
Kartkartėmis vokiečiai bombarduodavo.

(Bus daugiau)

Beryen County: 
Walsh, 1041 Maple 
Ridgefield, N. J., ar 
Cole, 22 Edgewater Rd., Cliff
side Park, N. J.

Bergen pavieto 7-tam kon
gresiniame distrikte kandida
tais į kongresą yra J. Parnell 
Thomas, republikonas, dabar
tinis ne-amerikinės veiklos ko
miteto pirmininkas, o jo opo
nentas John J. Carlin, Progre
syvių Partijos remiamas kan
didatas ant demokratų tikieto.

Minėtam distrikte, progresy
viai žmonė^ deda visas pastan
gas išrinkimui John J. 'Carlin 
į kongresą. Nugalėdami reak
cionierių Parnell Thomas, at
sieksime didelį laimėjimą ne 
tik šioj valstijoj, bet ir visoje 
šalyje.

Pabaigoje šios savaitės visi 
Bergen County 7-to kongresi
nio distrikto piliečiai aplaikys 
per paštą aplinkraštį, kuriame 
bus išaiškinta ta didžioji svar
ba išrinkime progresyvio kan
didato John J. Carlin į kon
gresą.

Ir lietuviai, gyvenanti minė
tame distrikte, kviečiami prisi
dėti prie rinkiminio darbo. Rei
kia talkos — dalinimui lapelių, 
antrašų užrašymui, aiškinimui 
savo pažįstamiems už kurį 
kandidatą balsuoti, parinkimui 
aukų rinkiminiam darbui ir tp.

Sutikdami prisidėti prie mi
nėto darbo galite pranešti ėliff- 
sidiečiui K. Steponavičiui, 344 
Palisade Ave.

Kazys Bevardis.* * * X
PRANEŠIMAS N. J. KONFE- 

į RENCIJOS WALLACE 
REIKALU.

Virš savaitė laiko teliko

Edward 
Avenue, 
Edward

menkų uždarbių karo lėšas. 
Tai nežmoniškas aplupimas vi
suomenės 1

Kovokime už darbus žmoniš
kai apmokamus be taksų nuo 
uždarbio, už 100 dolerių mėne
siui pensijos, sulaukus 60 me
tų amžiaus. Balsuokim lapkr. 
2 už kandidatus, kuriuos čia 
paduodu N. J. valstijoj:

Henry Wallace i prezidentus 
ir Glen Taylor į vice prez.

Į senatorius—James Imbries, 
Connie Bragge.

Į kongresą — 1 distr.—Phi
lip Van Gelder, 2 dist 
mas Ogilvie, 3 dist. -
Btalberg, 5 dist.—John Schein, 
6 dist. — Daniel Wagner, 11 
dist. — Dr. Ulyses Cambell ir 
12 dist. Katharine Van Orden.

For Freeholders — Jersey 
City — Robert Monroe ir Eli
zabeth Hold. Iš Kearny, vi
siems gerai žinomas lietuvis 
jaunuolis Frank Witkus, bu
vęs sietynietis, karo veteranas, 
daug dirbęs prog. judėjime, vi
siems žinomas šioj apylinkėj 
(Pranukas) 33 metų.

Visi 
lietuvį, 
tus.

- Tho-
Sidney

balsuokim už šį jauną 
ir už virš minėtus ki-

N. J. Liet.'Konf. sekr.
G. A. Jamison.

Binghamton, N. Y

Iš Lietuvių Progresyvių 
Balsuotojų Klubo

Mūsų progresyviai klubiečiai, 
akyvaizdoje taip svarbių rinki
mų besiartinančiai dienai, silp
nai rengiasi lapkričio 2 d. Įvy
ko reguliaria mėnesinis susirin
kimas vietoje trečio penktadie
nio, tai sekmądienį iš ryto ir tai 
tik pusiau skaitlingas.

Kadangi šis klubas pasiėmė 
sau už pareigą rūpintis^ ir Gin
tarų Radijo pusvalandžio pro
grama, ir kadangi sekmadienį 
įvyko konferencija, So. Bosto
ne tuo reikalu, tai tapo išrink
ta trys delegatai: H. Gurskie- 
nė, D. Jusius ir J. Seųkus. Jie 
turėjo skubėti tuoj po susirin
kimo, kad suspėti į konferenci
ją nuvykti.

Pagaliau, susirinkimas rūpes
tingai susidomėjo sušaukti lie
tuvių masinį mitingą, kuris bus 
spalių 31 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St., Vyriausiu kalbėtoju 
nutarta pąkviesti Kristiną Sta- 
nislovaitienę iš * Waterbury, 
Conn.

Rinkimuose, ypač, kada yra 
trečia partija su Henry Wal
lace, kandidatu į prezidentus, 
priešakyje, ir Progresyvių Par
tija, būtinai reikia susidomėti 
balsavimais. Už ką geriausia 
savo balsą atiduoti? Būkite vi
si minėtą dieną masiniame mi
tinge! Bus labai žingeidi pro
grama. Įžanga veltui.

Henry Wallace kalbės per ra
diją sekamomis dienomis ir va
landomis iš sekamų stočių, 
siklausykite!

Spalių 25 d. WBZ,-10:30
Spalių 27 WTAG, 10:30
Spalių 28, W0RC, 8:30 
Spalių 29, WAAB, 9:15 
Spalių 31, WORC, 7:00.

„ LPB Klubo Koresp.

net už
Su Puikiu
Pamušalu

JOHNNY JOHNSTON
/■ 

Jaunas Judžių žvaigždė
nešioja ĄDAM Pork-pic stiliau*.

Net už $5.00 iš viso jūs gau
nate Adam Royal Įvairių pato
gių, madingų Hollywood© stilių 
ir rudeninių spalvų. Rankpfro's 
pagamintos iš importuotų vil
nų. Neprilygstamos stilium, 
gerumu ir verte už tokią kai
ną! Kitos nepalyginamos ver. 
tybės $6, $7i50 ir iki Dešimts.

ADAM HATS
> wotios utim nuiut of mots mats

Žiūrėkite telefonu knygą dėl 
arčiausios Adam Skrybėlių Krautuvė*

n—r

Pa-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-j 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.! 
®Tft senų padarau 

naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

TeL GLenmore 5-6191

iki 
rinkinių dienos. Tai gan trum
pas laikas. Tačiaus prie gerų 
norų, galima dar daug pasidar
buoti. Skleiskime gavę iš vieti
nių raštinių Wallace, Taylor ir 
kitų Progresyvių Partijos kan
didatų į valdvietes literatūrą 
“Už Taiką, už Laisvę!”

Mes visgi da’r mokam iš savo

16 d. spalių įvyko smagi su
eiga pas dd. Navalinskus pa
minėjimui d. Navalinskienės 
gimimo dienos. Buvo nukvies
ta keletas draugių ir draugų. 
Navalinskai dabar gyvena sa
vo naujame name, 55 Glen
wood Ave., kur jie čionai už
laiko ir savo Taylor Shop. Vi
siems besigrožėjant taip gra
žiai išpuoštu ir moderniškai 
įrengtu jų gyvenimui butu, 
buvome pakviesti prie gardžios 
vakarienės, kurią pagamino d. 
Navalinskienė savo brolie
ne d. P. Bakšiene.

Besivaišinant prie skanių 
valgių ir gėrimų Vaicekauskas 
pakalbėjo apie svarbą visiems 
balsuoti už Prbgresyvių Parti
jos kandidatus ir kięk ; išgalint 
finansiniai aukoti dėl rinkimų 
reikalų..

Vaicekauskienė atsikreipė į 
visus prašydama aukų dėL pa
laikymo Civilių Teisių Gyni
mui komiteto, kur . dabar yra 
pastangos dedamos ir ' pinigai 
yra labai reikalingi dėk išteisi-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

' Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- 
• kites prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta ■'mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusk—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Spalių 22, 1
’’ f



PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro koncertas įvyko 

»ir pavyko spalių 16-tą d., Lie
tuvių Muzikalėje salėje.

Buvo suvaidintas pirmas ak
tas “Iš Meilės.” Vaidinimas 
gerai išėjo, l^abai gražų įspū
dį davė išeidama su armonika 
grajyti Rožė Behma (Merkiū- 
tė), Lyros Choro mokytoja. 
Tas sudarė tikrą lietuvišką 
vaizdą. Gerai pritiko chorisčių 
lietuviški kostiumai. Sėdžiu ir 
tėmiju jas ten veikiant - vai
dinant. Pagirtinai gerai atliko 
kiekvienas savo užduot;, kaip 
vaidyboje, taip ir dainas.

Joe Adams prijuokino žmo
nes sulošdamas (tur būt) ko
mediją radio valandą, užvar
dintą Jono Mužiko.

Publikos atėjo ne daugiau
sia, bet kurie atėjo, matyt bu
vo pilnai pasitenkinę tą viską 
išgirdę - pamatę ir susitikę su 
draugais.

Turėjom ir svečių. Nekalbė
siu apie tuos iš artimos apy
linkės svečius, nes daug vie
tos užimtų, tiktai apie svečius 
iš New Yorko - Brooklyno - 
Newarko. Tai buvo mums sur- 
prizas. Atvyko S. Večkys, A. 
Dagis, P. Grabauskas, Bob Žu

B

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL 
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES 

★

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Stevęn Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St>
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams ‘ 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral 'Home, 
\ ■ INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

X LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
’ kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai sutelkiama šeimom sulyg parei
kalavimo, Mūsų telefonas niekad nemiega.

| <

Muzikalėje salėje, 2715 E. Al
legheny Ave.

kauskas, Tony Navikas, Dolo
res Petronis, Frances Mažilis, 
Mildred Stensler, Harry Mit
kus, Al Purvėnas, Bill Malin, 
Mr. ir Mrs. Paukštys. Iš At
lantic City atvyko Mrs. Gavė
nas su dukterimi.

Dolores Petronytė padainavo 
labai gražiai. e Philadelphie- 
čiams ji labai patiko, didžiau- 
sis buvo plojimas padainavus 
pirmas dainas. Publika nepa
leido, iššaukė dar per du sy
kius. Jai pianu akompanavo 
Mildred Stensler. z

Baigus programą, prasidėjo 
šokiai prie didžiulio orkestro, 
susidedančio gal iš apie 20 ka- 
valkų. Tai buvo smagus paren
gimas visiems atsilankiusiems. 
Nepribuvusieji gal norėtų tą 
viską matyti-girdėti, bet jau 
per vėlu jiems.

ARTINASI “PERGALE”
Lyros Choro šis didelis ir rū

pestingas darbas jau praėjo. 
Dabar priešakyje mūsų visų 
yra didelis darbas; ’tai Lietu
vių Moterų Klubo rengiamas 
pastatymas 5-kių veiksmų dra
mos “Pergalė.” Ji bus Phila- 
delphijoje suvaidinta lapkričio 
(Nov.) 27-tą dieną, Lietuvių

“Pergalę” mums suvaidinš 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras. Tai bus philadelphie- 
čiams didelė naujanybė, kokios 
neturėjome jau per daugelį 
metų, žmonės yra išsiilgę gerų 
veikalų. Įžangos tikietai yra 
$1.25. Labai gerai platinasi iš 
anksto. Pasiūlius, kiekvienas 
tuojau paima sau ir dar ima 
platinimui, tad nėra aibejonės 
sėkmingumui.

PATAISA.
Pirmesniuose garsinimuose 

buvo pasakyta, būk prasidės 5 
vai. Tą atitaisome. Meldžiu vi
sus' įsitėmyti,' kad svetainė bus 
atdara 6 vai. vakaro, o vaidi
nimas prasidės 7 valandą vaka
ro.

Visi esate kviečiami pama
tyti šią dramą, vaizduojančią 
Lietuvą paskutinio karo laiku. 
O mėgstantieji šokius, malonė
kite ateiti ir pasismaginti apa
tinėje salėje. P. Walantiene.

Springfield, III.
Spalių 10 dieną mirė Jose

phine Yaudegienė, 70 metų am
žiaus. PAliko liūdėti du sūnus 
— Mathew ir Albertą. Velionė 
priklausė prie SLA. Buvo lais
vo įsitikinimo ir laisvai palai
dota. V. Černiauskas prie gra
bo, ir ant kapų pasakė atsisvei
kinimo kalbas. Velionė daug 
matė vargo, lai jai būna amži
nas poilsis žemelėje! Reiškiu 
jos sūnams užuojautą. Gerai 
jie padarė, kad motiną palaido
jo sulyg jos įsitikinimo.

Spalių 12 d. lankėsi preziden
tas Trumanas su prakalbomis. 
Spaudoj rašė, kad stotyje jį 
pasitiko 5,000 žmonių ir Arse
nai salėjo klausėsi 6,500.

Ką turi daryti mūsų miesto 
ir Illinois valstijos gyventojai, 
kaip jie turės balsuoti, kadangi 
Illinois valstijoj nebus H. Wal
lace ir Glen Taylor ant baloto? 
Norėtume, kad dienraštis Lais-> 
ve tuo reikalu patartų, kas 
mums daryti? A. Čekanauskas.

NUO RED.—Kiek žinia, šiuo 
reikalu klausimas yra Aukš
čiausiame Jungtinių Valstijų 
Teisme. Gal dar teismas pri
vers Illinois “demokratus” 
skaitytis su šalies Konstituci
ja. Jeigu ne, tai, veikiausiai, 
Henry Wallace ir Progresyvių 
Partija tuo reikalu duos pilie
čiams patarimą.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas jvyks 26 d. spalių, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Nares visos 
kviečiamos dalyvauti.—-V. K., sekr.

(248-249)

WORCESTER, MASS.
Spalių 24 d., 5:30 vakare, Pro

gresyvių Partijos Lietuvių Skyr. 
rengia draugišką parę, aptarimui 
užbaigos rinkimų kampanijos. 
Taipgi- bus rodomi kalbami paveiks
lai Progr. Part, konvencijos, įvyku
sios Philadelphijoje. Kviečiame* vi
sus dalyvauti, užtikriname, kad ma
loniai praleisite laiką. įvyks Liet. 
Saloje, 29 Endicott St., Choro kam
bariuose. — Rengėjai. (248-249)

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 24 d., yra šaukiamas svar

biais - reikalais masinis visų mūsų 
pažangiųjų narių susirinkimas, j 
kurį kviečiame Laisvės skaitytojus, 
simpatikus skaitlingiausiai dalyvau
ti. Susirinkimas įvyks 3 vai. dieną, 
735 Fairmount , Avė. Kviečiame iš 
Chesterio, New Jersey ir iš apylin
kės lietuvius dalyvauti. I šį susi
rinkimą prašome Dėl Wallace Klu
bo rinkimų atsinešti platinimo na
rystės knygutes. Piskusuosime toli
mesnį veikimą, ypatingai iki -rinki
mų. (248-249)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker 
• \

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergrėen 8-9770

Orui pasidarius kandžiai šaltu, vakarų pajūrio mari- 
ninkai ir laivakroviai, streikuojantieji jau trečias mė

nuo, šildosi rankas prieš ugnį, Portland, Oregon. Jei
gu ne Taft-Hartley įstatymo pančiai, jie būtų galėję 
streiką paskelbti anksčiau ir ji lengviau laimėti. Tru- 
mano administracija, kuri įsakė jiems laukti 90 dienų, 
kaip to norėjo kompanijos, prisidėjo prie marininkų 
vargo didinimo. Streikieriai yra nariais CIO Nation
al Union of Marine Cooks & Stewards, taipgi nepri

klausomos Marine Firemen, Oilers, Watertenders.
& Wipers.

i

MAINE VALSTIJOS ŽINIOS
Teko nakvoti pas Povilą 

Yurkštą. Jis mažytėje ūkėje 
gyvena, laiko 3 karves ir pulką 
kalakutų. Jo dukra^Lucija ve
dus ir gyvena Lewistone, sū
nus — Felix taip pat ten gy
vena. Gi sūnus Povilas, buvęs 
armijoj oficieriumi, gyvena 
Texas valstijoj, kitas — Al
fonsas vedęs ir gyvena Chica- 
goje. Gi jų tėvas, kuris iš ama
to yra meistras, tai budinkus 
stato ir verčiasi neblogai.

Susitikau Liaudanskienę. Ji 
buvusi ligoninėje, bet dabar

Minersville, Pa

kaip eina dien- 
vajus už naujus 
Draugas Mizara 
kad vajus eina

Laisvės Vajaus Reikale
Tai jau praėjo daugiau, kaip 

pusė mėnesio, 
raščio Laisvės 
skaitytojus.
nusiskundžia, 
per lėtai.

Tas tiesa, bet reikia atminti, 
kad jau,, kitaip ir būti negali. 
Mūsų draugų, kurie atvykome 
į šią šalį pabaigoje pereito 
šimtmečio, arba pradžioje šio, 
tai mažai jau beliko, o kurie 
yra, tai jau ir tie yra nusenę. 
Jie jau neturi tiek energijos, 
kaip būdavo seniau, d kita, jau 
ir dirva susiaurėjo — daug 
skaitytoj^ mirė. Na, yra dar ir 
tokių, kurie save skaito pilnai 
“apsišvietusiais” ir prie jų su 
demokratine spauda sunku pri
eiti. Bėt nesakysiu, kad jau ne
galima gauti visai skaitytojų, 
tai būtų netiesa.

Mūšų kolonijoje sunkiau. Aš, 
kaipo vajifiinkas norėčiau gau
ti naujų skaitytojų,, bet pas 
mus ateiviai jau baigia nykti. 
Taipgi ir mano spėkos vis įei
na mažyn, nes jau įpusėjau aš
tuntą dešimtį metų.

Prašyčiau mūsų apylinkės 
draugus pasidarbuoti dienraš
čio platinime, padėti man šio 
vajaus reikale. Mano amžiuje 
kiekvieną skaitytoją, kurio pre
numerata pasibaigus, yra sun
ku asmeniškai aplankyti, todėl, 
prašyčiau, kad patys skaityto
jai sdvo prenumeratą man per
duotų, arba paliktų pas K. Sen
kus, o jie man priduos, gi aš 
sutvarkęs pasiųsiu dienraščiui.

V. Ramanauskas.

MIKE BUVĘS NACIŲ 
KOMANDIERIUS

/

- Belaukda
mas teismo, mirė kalėjime 
feldmaršalas Walter von 
Brauchitsch, 67 metų, buvęs 
vyriausias nacių komandie- 
rius. Hitleris išmetė jį iš 
komandos, kuomet Sovietų 
kariuomenė supliekė Brau- 
ehitscho-armija netoli Mas
kvos.

Hamburg.

Roma. — Italijoj per me
nesį gema 50,000 kūdikių.

geros
Leona

susveikus. Linkiu jai 
sveikatos! Jos dukra, 
yra apie 19-kos metų ir ketvir
ti metai, kaip lanko Bostono 
Universitetą. Vedusi, jos vyras 
F. J. Hosman, buvęs karinin
kas Japonijos fronte. Jis taip 
pat yra to paties unversiteto 
studentas. Dabar abu mokosi, 
linkiu jiems pasisekimo.

Buvau sustojęs pas Selemo- 
nienę ant ūkės. Ten gyvena se
nukas Mažeikis su žmona. Tai 
buvęs Rusijos caro armijoj ir 
tarnavęs Turkmėnijoj.

šios ūkės žemė derlinga. Vie
nas svogūnas sveria svarą. Bul
vių pasodino 80 svarų, o pri
kasė 16 bušelių. Reiškia, kiek
vieni 5 svarai davė bušelį bul
vių. Dar apie 1,600 kopūstų 
galvų yra lauke. Tik praeitą^ 
pavasarį, kada gaisrai siautė' 
miške, tai sunaikino apie 10 
kordų paruoštų kurui malkų.

Dienraščio Laisvės yajus jau 
plačiai išsijudino kitose valsti
jose. Tik gaila, kad Mąine vals
tijos dar vajininkų lentelėje 
nesimato. Pereitais metais va
juje gražiai pasirodė vajinin- 
kai iš. Rum fordo ir Mexico. Jie 
ir Lewistoną aplanke. Na, o 
kaip bus šiemet?

Jauna Mergaitė.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelčjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s- Foot, Sirius, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynftną ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turįte kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No.,4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostj, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kąina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
. siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30’c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Uoun.
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St. . 
/ (adv.)

Hull, Canada reikalingos Moterys

Baisiai Išnaudoja Katalikes
Katalikų sindikatų (unijų) 

konferencija Hull miestelyje 
smarkiai užvažiavo parlamento 
nariui Ludger Dionne, kuris 
buvo atvežęs iš Vokietijos 100 
lenkaičių, darbui jo fabrike.

Nors dedasi dideliu kataliku, 
jis nuožmiai išnaudoja katali
kes merginas.

Konvencija supyko ant jo, 
kuomet jis atsisakė tartis su 
unija dėl algų pakėlimo. O jis 
toms lenkaitėms mokėjo po 30 
centų į valandą.

Konvencija pareikalavo, kad 
liberalai išmestų Dionne iš par
tijos kaip darbininkų išnaudo
toją. Taipgi pareikalavo, kad 
Dionne paliuosuotų tas mergai
tes nuo kontrakto. Jau mažai 
bedirba pas jį, išbėgiojo, tačiau 
jos gali būti baudžiamos už 
kontrakto sulaužymą.

Kanados valdžia leidžia sam
dytojams parsigabenti darbi
ninkų iš kitur, tai kai kurie jų 
nuvyksta Vokietijon ir parsiga
bena, vergijos kontraktą pada
rę, darbininkių.

Abelnai Kanadoj dabar yra 
nemažai taip dirbančių. Ir sta
tistikos rodo, kad skalbyklose, 
ligoninėse ir kitose vietose, kur 
darbas labai mažai apmokamas, 
dabar dirba iš Vokietijos atvež
tos lietuvaįtės, lenkaitės .ir kitos 
merginos.

Daug tokių mergaičių dirba 
užkrečiamų ligų ligoninėse, jų 
skalbyklose, kur nemažas pavo
jus užsikrėsti. Atlyginimas, ta
čiau, labai mažas.

Medžio Darbininkai Budrūs
30,000. medžio industrijos 

darbininkų British Kolumbijoj 
laimėjo algų pakėlimą nuo 11 
iki 25 cei^tų į valandą.

Minimum ' alga nuo dabar 
bus $1.08 į valandą. Apskai
čiuojama, kad nei vienoj kitoj 
industrijoj pamatinė minimum 
alga nėra tokia aukšta, kaip 
British Kolumbijos medžio in
dustrijos darbininkų.

Už tai kreditas teiiką darbi
ninkų unijai — International 

^Workers of America.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius 1

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST..
Newark 5, N. J.

T«l MArket 2-6172

■—■—ta—■—-ta—ta—fa—a—■
Egzaminuojant Akis,

Rašome Receptas J 
"Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 fa——*—-1 ■ HI I

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio' talandoje kreipkitės pas muM 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.

. x Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
\ Mylimiems PSiarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusl.*-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pcnkt., Spalių 22, 1948
-O

SAMPULV SIUVĖJOS 
Patyrusios 

MERGAIČIŲ SUKNELES 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas

ROSENBACII JUNIORS 
101 West 87th St. — 4-tos Lubos,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BATŲ 
Hand turn tasters

Prie pirmos rūAfe« moterUk^ fcktą.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

LIS NARD FOOTWEAR* Inc.-
28-18 Steinway St., Aateria, L.

TĖL. RAVĖffStfOOD 8-«ŠŠ4
■ ...............................................................................................................

Per rubežiųv Jungtinėse VaL _ 
stijose, irgi medžio darbininkų 
algos geros. Ta pati unija Vei
kia ir Kanadoj ir J. V. Joe 
vadovybė gerai rūpinasi savo 
narių reikalais. K*tiSi

Chinija Nenori Sutarties 
su Sovietais

Nanking, Chinija. —1949 
m. rudenį išsibaigs sutartis, 
kur Chinija leido Sovietam 
įsteigti lėktuvų linijas Sihg- 
kiange, vakarinėje Chinijds 
provincijoje, kuri rubežiuo- 
jasi su Sovietų Sujungę. 
Chinijos valdžia pranešė, 
kad nepanaujins tos sutar
ties.

4 c. Pakelta Alga SwiftO 
Skerdyklų Darbininkam 
Chicago. — Swifto sker

dyklų kompanija paskelbė, 
kad ji susitarė su unijomis 
pakelti darbininkams algą 4 
centais valandai.
UžMUšTAŠ^iL^FERŲ^ 

PABRANGINIMO
Havana, Kuba. — Policija 

užpuolė žmones subruzdu- 
sius prieš pabranginimą va
žiavimo auto-busais. Vienas 
asmuo užmuštas, 12 sužeis

J. Kaškiaucius, M. D.
630 Summer Avenue, 
. Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

O- .. .I ■ ....a.,,A, . .. — II i iMfajjl

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių it •pieninių valgių 
gražus pasirinkimai.

A .. . . . -. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ■

F. W. Skalius 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home •
84-02 Jamaica A Venae

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Šateikiam garbingas laldekm*

6150 !
Koplyčias suteikiam nemokant 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

..... ...

TELEPHONE 
9TAdG 3-0SS8
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NewYorkj'^/WffZlnlin
Alaus Išvežioto jus 
Rems ir Šapose 
Dirbantieji

dabarAlaus išvežiotojai, 
nedirbantieji dėl to, kad fir
mos suspendavo iš darbo apie 
500 darbininkų, negalinčių- 
nenorinčių kilnoti į vežimus 
pusbačkio alaus per 45 sekun
des, praėjusį trečiadienį ga
vo pažadą iš dirbančių šapose, 
kad ir jie paroms išvežiotojus.

Alaus gamintojai ir pilsty
tojai pažadėjo mesti darbą, 
jeigu firmos vis nesusitars su 
išvežioto jais.

Išvežiotoji: vadovaujantis 
komitetas nupeikė laikraščių 
antraštes, kaipo neteisingas. 
Jose buvo šaukiama, būk iš
vežiotojai vartoja spėką prieš 
atvežančius alų sunkvežimiais 
iš New Jersey ir iš kitur. 
Komiteto nariai atsako:

“Vienatiniu mūsų ginklu 
kalba ir teisėtumas mūsų 
vos. Mūsų žmonėms yra
kyta nedaryti nieko daugiau, 
tiktai Įtikinėti draiverius. Juk 
mūsų kova taipgi yra ir jų 
kova.”

Vienatinis spėkos pavartoji
mas buvo draiverių boso prieš 
pikietuotoją Dominick Ventu
ra. Bosas pikietuotojui spy
ręs į vidurius prie Schaeffer 
bravarnčs, Brooklyne, vesda
masis skobą per pikieto 
ją.

yra

iša

Uni

ir 
ir

Išmetė iš Buto
Antradienį buvo šaltoka 

bute, o protarpiais vėsu 
šiek tiek šildytame. Tačiau
tai nekenkė išmesti iš buto 
Brooklyne Mr. ir Mrs. Joseph 
ir Angela Ciccone su jų as
tuoniais vaikais, kurių, jau
niausias apie 3 metų.
I I lietingą rudens orą iš- 
"Trėnkti ir jų rakandai. Savi
ninkas norėjęs paliuosuoti bu
tą savo giminei. .

1 Daleistina, kad jo giminei 
ne mažiau reikalingas butas, 
kaip Cicconės šeimai. Tačiau 
kiekvienam verta pagalvoti: 
Dėl ko mūsų miestas, mūsų ša
lis, turtingiausia pasaulyje, 
negali ištekti visiems buto? O 
kol jų trūksta,x tol patirtis li
kimo be pastogės, anot lietu
vių priežodžio, gali tekti “vie
nam nueinant, kitiems parei
nant.”

Įdomus ir Žavus Buvo Tautų 
Už Wallace Festivalis

K. Menkeliūnaitės 
Koncerte Bus Garsių 
Dainininkų

»

Pradėjo Terorizuoti 
Progresyviu Atstovu 
Distriktus

“Pergalės” Aktoriams

Spaliu 19-tos vakarą sunau
dojome neužmirštinai gražiai 
visi, kurie turėjome progos 
matyti-girdėti Tautų už Wall
ace Festivalio programą 
Manhattan Center, New Yor
ke. Grįždami iš jo kalbėjo
mės ir sugrįžę, festivalį pri
siminę. galvojame, kokios ne
paprastos grožės ir įdomumo 
turėtume gyvenimą, jeigu 
liaudis gautų iš valdžios para
mą, kaip gauna Tarybų Sąjun
goje savo menui-kultūrai au
klėti. Kaip galėtų suklestėti 
liaudies menas, jeigu nors ne
būtų trukdomas, kaip kad da
bar yra.

Programoje, greta kitų, dai
navo bendrai lietuvių du cho
rai : Aidas, brooklyniečių, ir 
Sietynas, newarkieciu, pirmose 
dviejose dainose vadovaujami 
Walterio Žuko, akompanavo 
Mildred Stensler, o paskutinė
se dainose vadovavo Jurgis 
Kazakevičius, akompanavo 
Sylvia Pužauskaitė. •

Mūsiškiai dainavo “Kur bė
ga Šešupė,” “Bijūnėlis žalias,” 
“Oi tu ieva,” “Palankėj.” Pa
girtinai išėjo, keliatūkstanti- 
nės publikos buvo šiltai pa
sveikinti. Daugelis čionai at
vykusių gal pirmu kartu matė 
lietuvių chorą, girdėjo jo dai
nas. Gaila, kad negalėjo da
lyvauti abiejų chorų visi cho
ristai — būtų buvęs ir labai 
Įspūdingas pasirodymas.

Labai Įspūdingai pasirodė 
Ukrainą chorai bendrai atida
rę programą su mūsų himnu 
ir sudainavę šiaip dainų vado
vybėje Frank Ilchuk’o. Jų 
spalvingi kostiumai taipgi su
daro nepaprastą vaizdą. Mo
teryse daug jaunimo, vyruose 
mažiau. Ir visuose choruo
se, kaip ir rnūsiškiame, vyrų 
mažiau ir, didžiumoje, senes
ni už merginas. Tačiau Ukrai
ną choras, turis labai galingų 
balsų, mažiau kenčia* nuo sto
kos vyrų.

Tąipgi dainavo žydų choras, 
vadovaujamas Maurice Rauch. 
Muzikališkai susimokęs, skait
lingas, tačiau ne toks drama
tiškas savo išvaizda, kaip 
ukrainų — jo nariai senesni.

Drąsiai ir gražiai pasirodė 
nedidelė, bet puikiai susimo
kiusi ir gerų balsų turinti ru-

FILMOS - TEATRAI
, “The Three Musketeers” 

Spalvuotoje Filmoje
' / “THE THREE MUSKET

EERS,” Spalvuota filmą, pa
gal Aleksandro Dumas’o no
velę; ekranui žodžius parašė- 
pritaikė Robert Ardrey; reži- 

. sierius George Sidney; gamin- 
tojas Pandro S. Berman; iš- 

r leido Metro-Goldwyn-Mayer.
Rodoma Loew’s State Teatre 
New Yorke.

Ši on- filmon, jos gamybon, 
sudėta daug turto ir pajėgų. 
Vyriausią rolę (Lady de Win- 

| ter) yaidina garsioji Lana 
Turner; toliau: D’Artagnan’o 
-i-Gene Kelly, Konstancijos— 
June Allyson, Athos — Van 

O' Heflin ir kt.
ĮĮjjĮfo Filmoje daug veiksmų, ji 

kupina veiksmų — dvikovos, 
romansas, karaliaus Liudviko 
XIII dvariškių intrigos; kąrdi- 
nolo-ministrų pirmininko Ri
chelieu konspiracijos prieš 
karalienę ir karalių, — viso 
to čia yra virtinė.

Kostiumai, fotografija, vie
tovaizdžiai taipgi imponuojan
ti. žiūrėk tik ir gerėkis!

Deja, nelaimė su šia filmą,

C

Premjera Penktadieni 
2:80 P. M.

“The Red Shoes”
J. Arthur. Rank’o 

veikalas
Technicolor Spalvom

RITAU 45th stIMU V U w nlK> B,way

kaip ir su daugeliu hollywoo- 
diškn produktų, kad viskas 
paimta pernelyg labai paviršu
tiniškai,, nėra gilumo, o kai 
nėra gilumo, tai nėra ir gro
žio, — yra tik paviršutiniškas 
gražumas, kuris negali paten
kinti akylesnio stebėtojo, ypa
čiai tokio, kuris Dumaso ro
maną yra rimčiau skaitęs.

Gene Kelly, tiesa, smarkus 
dvikovininkas, mikliai valdo 
ginklą ir lanksčiai moka nu
šokti ten, kur jam reikia. Bet 
tai ir viskas. Jo veiksmai lie
kasi šalti, nes jie neįtikina 
stebėtojo: O jo draugų—kitų 
trijų musketierių — veiksmai 
visiškai silpnučiai. Jie Čia. 
atrodo, pastatyti ttik tam, kad 
parodžius, koks smarkus yra 
D’Artagnan’as.

Visos karaliaus dvare intri
gos, kurias Dumasas gražiai 
pavaizdavo, čia traktuojamos 
taip paviršutiniškai ir neįti
kinančiai, kad stebėtoją, be
žiūrint, ima nuobodulys.

Gerai vaidina Miss Turner, 
neblogai vaidina ir Miss Ally- 
son ir dar vienas kitas, bet 
kadangi pats romanas yra 
“išskapytas,” tai ir geriausia 
vaidyba negali tų spragų pa
dengti.

Galimas daiktas, kad nema
žam skaičiui kino teatrų lan
kytojų nauja “Trijų Muske
tierių” laida patiks labiau, 
negu patiko kadaise su Doug- 
lasu Fairbanks’u filmą, kaip 
D’Artagnanu. '* ' Ndr».

siu merginų grupė, dainuojan
ti ir vaidinanti kartu. Ji kaž
kaip sukelia gailestį mūsų 
buvusiojo seniau merginų . an
samblio Aidbąlsių.

Dalinai dainų, kartu vaidy
bos ir šokių punktą davė Mas
sie Patterson’s Caribbean 
Folk Singers su D. Weeks prie 
piano. Jie dainavo liaudiškai 
ir politiniai: Portorikiečių 
muzikos trio irgi buvo su dai
na.

Kitos grupės buvo šokėjai— 
japonaitės, graikai, armėnai, 
airišiukės, vengrai, žydai, ir 
jau mums visiems gerai pažįs
tamieji Radiševo šokėjai. Tos 
visos grupės — jaunimas, dau
giausia merginos.

Kožna grupė įnešė ką nors 
skirtingo.

Prisiminus, jog kožna tauta 
čionai, vienoje programoje, 
tegalėjo parodyti tik po vieną 
grupę, tik dalelytę savo tauti
nio kultūros turto, darosi aiš
ku, kiek daug dar likosi ne
matyta.

Programą užbaigė visų gru
pių choristai su masiniu dai
navimu “Battle Hymn of 
‘48,” kuriam vadovavo Boots 
Casetta.

Programoje buvo perskaity
tas nuo Henry A. Wallace 
sveikinimas. Jį perskaitęs, 
Arthur D. Kahn pasakė trum
pą kalbą ir kvietė paremti 
Wallace’o radio programas 
aukomis, kad milionai ameri
kiečių, kurie negali sueiti į mi
tingus, galėtų girdėti Progre
syvių Partijos kandidato į pre
zidentą kalbą per radio.

Aukų buvo stambių. Naci- 
onalis Lietuvių Wallace for 
President Komitetas įteikė 
$500. Tūlų kitų tautų komi
tetai taipgi įteikė šimtinėmis 
sumomis. Atskirt keli asme
nys aukojo stambiomis sumo
mis ir buvo migla dolerinių. 
Visa tai po užsimokėjimo nuo 
$1.20 iki $3.60 už Įžangos ti
kietą. z

Lietuviai choristai tarpusa
vyje suaukojo ir Įteiki $28. 
Paaukoję laiko ir lėšų susi; 
mokj'ti ir čionai atvykti, jie 
draugiškai atsiliepė ir pinigiš- 
kai.

Publikoje lietuvių matėsi 
daugiau, negu tikėtasi, spren
džiant pagal kiekį iš anksto 
pas mus parduotų tikietų. 
Gerai, kad atvyko. Tačiau to
kiems svarbiems išstojimams 
ateityje reikėtų stengtis vi
siems įsigyti tikietus pas sa
vo komitetus, atstovaujančius 
mūsų organizacijas, o kartu ir 
mūsų tautinę garbę.

i Greta vietinių, taikėsi susi
tikti darbuotoją Helen žukie- 
nę su Mrs. Klikniene, iš Bing
hamton, N. Y., chorvedžio 

i Walterio Žuko motiną. Atvy- 
• kusi pas sūnų apsilankyti.

šio mėnesio pabaigoj, spalių 
31 dieną, 3:30 po pietą, Li
berty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
dainininkės Menkei iūnaitės 
koncerte girdėsime šiuos gar
sius aukštai išsilavinusius dai
nininkus :

V. Dilovą, kuris mūsų paren
gimuose. dainuodavo apie 25 
metai tam atgal ir kurį mū
sų publika labai mylėdavo. 
Dabar gi jis dar gražiau dai
nuoja ir tikrai žavės klausyto
jus ;

C. Camfora, tenoras, kuris 
turi gerą balsą ir dainuoja di 
del Ūse operose, t aipgi 
publiką;

Maria Dmytryshina, 
ukrainiška lakštingala,
dabar tik skraido po koloni
jas ir čiulba, kad net mies
tai skamba. Ją būtinai turė
tų išgirsti mūsų lietuviška pu
blika. j '•

Apart šią dainininkų, bus ir 
daugiau, kuriuos paskelbsime 
vėliau.

Taigi visus ir visas širdin
gai kviečiame būti šitame kon
certe, kuriame pasiklausysite 
gražių dainų ir sykiu atsi
sveikinsite, išleisite draugę ir 
dainininkę K. Menkeliūnaitę.

Rengimo Komisija.

žavės

tikra
Ji ir

Tuojau po registracijos pro
kuroras neva pareikalavęs su
rasi] ir spauda plačiai išbūb- 
nijo, būk Marcantonio distrik- 
tc esąs kas nors ne taip už
siregistravęs, \ kaip ’ / turėjo. 
Progrešyviai-darbiečiai tuojau 
abejutiškai pažiūrėjo Į tą vi
są — ruošiamą šmeižtų kam
paniją,— sakė jie.

Dabar spauda jau skelbia, 
kad Manhattane esą virš du 
šimtai nelegališkai užsiregis
travusių. Ir 25 jau esą pažy
mėti išmesti iš surašų. Girdi, 
jų politinės pažiūros prokuro
rui’esančios nežinomos, bet 
jie- esą iš progresyvių Adam 
Clayton Powell 22-ro kongre
sinio distrikto ir iš Vito Marc
antonio 18-to distrikto.

Dvidešimt trys iš tų kalti
namų esą padavę netikrą ant
rašą’..

Iš viso ko atrodo, kad tūli 
tie asmenys bus buvę reakci
ninkų tiksliai pasiųsti ten už
siregistruoti, kad pirm rinki
mų turėtų kuo juodinti pro
gresyvius. Juk per nietų me
tus vieni žmonės padaro klai
dų, nežinodami balsavimo 
Įstatymą smulkmenų. O kiti 
visais atmenamais laikais tiks
liai sukčiaudavo. Politikierių 
nupirkti atskiri asmenys tiks
liai registruodavosi po visą 
miestą visokiais vardais ir ad
resais, tačiau niekas už tai ne- 
įtardinėdavo, nekaišiodavo 
distriktų kandidatų.
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Apdovanojo Kultūrinio 
Centro Virtuvę

Buvo numatyta “Pergalės” 
pratimus laikyt šį šeštadienį, 
bet dėl susidariusių tam kliū
čių turėsime pasirinkt kurį 
nors ateinančios savaitės va
karą.

Šio šeštadienio popietį Cen
tre vyks Brooklyno ir apylin
kės Namo B-vės dalininkų 
susirinkimas, .o vakare—Kli
mo filmų rodymas.

Esate prašomi pakartot sa
vo roles namie. V.

VIEŠNIA
Pas Frank ir Stelių, 

kus, Jamaica, L. L, 
viešniose jų giminaitė 
Tessie Bertulis iš Waterbury, 
Conn. Viešnią su Vaitkiene 
teko susitikti jaunukų teatre, 
Liberty Auditorijoje.

Vaįt- 
atvyko 

Mrs?

ri

Moterys Rengia Svarbų 
Masinį Mitingą 
25-tos Vakarą

Desėtkai Amerikos moterų, 
kovotojų už taiką, už darbi
ninkų reikalus yra teisiamos, 
deportuojamos ir kitaip kaip 
persekiojamos. Tačiau orga
nizuotos ir visos demokratiš
kai galvojančios moteiys, vi
sos taikos trokštančios mote
rys sako:

—Moterys tvos atgal'.
Po tuo obalsiu šaukiamas 

masinis susirinkimas šio .pir
madienio vakarą, spalių 25-tą, 
su žymiomis kalbėtojomis, 
Manhattan Center, 311 W. 
34th St., New Yorke. Tai 
toje pačioje vietoje, kur buvo 
Tautų už Wallace Festivalis.

Greta kitų organizacijų/ 
mitingo šaukėjuose dalyvauja 
Amerikos Moterų Kongresas,- 
taipgi Women for Wallace. 
Lietuvės irgi turime tikietų. 
Prašome visus, ypač moteris, 
dalyvauti ir įsigyti pas mus 
tikietą iš anksto. Kaina 80 
centų. Kl.

New Yorke suėmė George 
Feld, kuris, sakoma, prisipa
žinęs vagišiavimais iš turtingų 
ponių apartmentų išnešęs apie 
$100,000 vertės visokių graž
menų.

Nauja "'Beauty Shop”
Jaunas žmogus, ^lietuvis, Al

bertas Stripinis atidarė Beau
ty Shop, už vardytą Fashion 
Center Hairdressers, 2 4 0 
Grand St., Brooklyne. Mo
derniškom mašinom atlieka 
plaukų dabinimus už prieina
mas kainas. Kada jums rei
kės permanent ar kitokio 
plaukų padabinimo, kreipkitės 
pas Albertą StripinĮ. Jo geru 
darbu pasidžiaugsite. Tele
fonas EVergreen 4-2525.

Chicago. — Per gaisrą 
Hawthorne arklidėse sude
gė-. .*27 brangūs lenktynių 
arkliai, kainuojami viso 
$100,000. :

Praėjusią savaitę apsižiūrė
ję, kad dar daug patogių 
įrankių trūksta Auditorijos 
virtuvei ir valgyklai, Stasys ir 
Ona Titaniai, kurie centrui 
dažnai talkina įvairiuose dar
buose, nupirko ir dovanojo 
naujutėles 6 alumines tacas. 
Veiterkoms sutaupys daug 

; žingsnių ir pagreitins aptar
navimą valgiais. Kiti atnešė 
dovanų:

Mrs. Sakavičienė iš Bayon- 
■pės puhdelį stalavų įrankių 
(silver).

J. ir . N. Kauliniai visą dė
žę namie kenuotų tomačių ir 
2 kvortas pupelių.

Jeigu rastųsi išteklingas 
priętelius dovanoti mėsai 
pjaustyti mašiną, pavaduotų 
šeimininkių delnus nuo užtri
nų ir turėtume gražesnį pjū
vį. Ar.

Kas Tas “Enriched”?

Charles Bickford filmoje 
“Johnny Belinda,” Strand 

Teatre, New Yorke. •

UP-TO.DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Stambi čielo grūdo duona 
ir čielų kviečių, rugių ar ki
tų grūdų kruopos košėms 
virti yra geriausiomis, nes 
jose tebėra vitaminai ir mi
neralai. Numaltuose, nubal
tintuose miltuose yra likęs 
tiktai krakmolas. Krakmo
las savo vietoje irgi reika
lingas, iš jo kūnas gaminasi 
šilumos ir energijos. Bet jis 
nepavaduoja vitaminų ir 
mineralų.

“Enriched” reiškia, kad 
ne visi mineralai ir vitami
nai išimti, dalis palikta. Tai 
yra kiek daugėliau, negu vi
sai baltuose miltuose ar vi
sai nugriebtame piene. Ta
čiau nebėra tiek, kiek čie- 
lame grūde, ar nenugrieb
tame piene.

Filmininkas 
GEO. KLIMAS

Ši šeštadieni, spalių 23 
Geo. Klimas rodys nepapras
tai gražias filmas — “IT’S 
YOUR AMERICA” ir “LE
NINGRAD MUSIC HALL.” 
Taipgi rodys lietuvių, latvių 
ir estų sportininkus parodoj.

Filmą “It’s Your America” 
Klimas rodė apie 30 kartų pas 
svetimtaučius Didžiojo New 
Yorko (Bronx, Manhattan, 
Yonkers) ir Brooklyno apylin
kėje, kviečiamas Įvairių klu
bų, Įcuopų, IWO, ALP, CP. 
^abar bus proga lietuviajms 
pamatyt, ypač jaunimui. Gra
ži filmą ir “Leningrad Music 
Hall.”

Kviečiame dalyvauti šj šeš
tadieni, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 8 
vai. vak. Įžanga nemokama.

GEO. KLIMAS.
(248-250)

Gavęs primestini vaikų, jau
nikaitis Joe Dragasits tikrino 
teisėjui, kad vaikas tikriausia 
esąs ne jo, nes jis “tik vienų 
kartą” su gyvanašliuke tepa- 
šposavęs. Tiek bėdos už ta 
vieną.

3
elektra, kai-

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
•

Kreipkite?: 
10442 - tilth Street

Ozone Park 16, L.I., N; Y.

Telefonas Virginia 3-5397

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Fel. EVergreen 7-8808
i 'Valandos:

Penktadieniais uždaryta, t

ZUPP’S BAR
■ Joseph Zeidat Jr., prop. 

NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

* , 

Telefonas
EVetgreen' 4-7729 TELEVISION
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REAL ESTATE
Cypress Hills — Tuščias flioras, 
šeimynų mūrinis namas, 17 kam

barių, maudynės, 
na $7250.

Williamsburg — 
nis namas, 13 kambarių, maudynės, 
garu šildoma, kaina $4750.

Woodhaven — 2 šeimynų namas, 
tuščias flioras, garu šildoma, gara* 
džius. $8250. Vienas blokas iki trau
kinio (elevator). Turiu pardavimui 
ir naujų namų.

ZINIS, REpublic 9-1506.
(248-250)

3 šeimynų mūri-

GYDYTOJAS

S. S, Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom
16—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

F. NORRIS
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir 
Taiso Senus 

Maliavoja iš vidaus ir 
Lauko

TAISO STOGUS
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuo 
6 tfal.

Glenmore 3-0426
v

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

• Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių' Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173

6 pual.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Penkt., Spalių 22, 1948

■i




